
1 $ Firma
Föreningens firma ?ir Viby i utveckling, ideell ftirening.

2 $ Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att utveckla och ftjrbättra möjligheterna att bo och

verka i Viby.
o och därmed ftirenlig verksamhet

3 $ Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Arboga kommun.

4 $ Medlemskap
Medlem i fiireningen kan den bli som vill och ftirbättra möjligheterna att bo och

verka i Viby och som ftiljer dess stadgar och beslut samt bidrar till fullftlljandet
av ft)reningens ändamåI.
Ansökan om medlemskap görs skriftligen, ställs till och prövas av styrelsen.

5 $ Årsavgift
Medlem skall årligen till foreningen erlägga årsavgift, vilken av

foreningsståimman bestZims. Årsavgiften betalas på sätt och inom tid som

styrelsen beståimmer.

6 $ Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgama eller som uppenbarligen skadar ftireningen
eller motarbetar dess intressen eller åindamål kan uteslutas av styrelsen.

Den som uteslutits fiirlorar omedelbart sin rätt aff delta i överläggningar och

beslut om ftireningens angelägenheter.

8 $ Uppsägning av medlemskap
Uppsägning av medlemskap skall göras skriftligen till styrelsen senast ..en.....

månad fiire innevarande räkenskapsarets utgång.

9 S Avgång
Avgång ur ftireningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter

en månad sedan medlemmen sagt upp sig till utträde eller uteslutits eller någon

annan omständighet som ftiranlett att avgång inträffat.

10 S Styrelse
För styrelsen gäller att den
. väljs av ft)reningsstämman och bestar av minst tre ledamöter som utses fiir en

period om två år. Första året väljs dock hälften av ledamöterna på ett år.

o utser ordfiirande och kassör inom sig
o åir beslutsmässig om mer än hälften är närvarande
o fattar beslut med enkel majoritet
o sammanträder på kallelse av ordftirande eller när två styrelsemedlemmar så

begiir
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11 $ Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den som styrelsen utser.

12 $ Revisor
Föreningsstiimman skall årligen välja en revisor och en revisorsuppleant.

13 $ Revisionsberättelse
Revisorn skall låimna sin revisionsberättelse till styrelsen senast ffra veckor ftire
ordinarie ft)reningsstämma.

14 S Räkenskapsår
Föreningens råikenskapsår åir kalenderår.

15 S Årsredovisning
Styrelsen skall senast mars månads utgang avge årsredovisning till ftireningens

revisor.

16 $ Ordinarie fiireningsstämma
Ordinarie ftireningsstämma skall hållas före mars månads utgang. Vid den

stämman skall ftljande ärenden behandlas.

1. Val av ordftirande ftir stämman
2. Val av sekreterare ftir ståimman

3. Fastställande av röstlåingd

4. Val av protokolljusterare
5. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning
6. Styrelsens årsredovisningshandlin gar jämte revisorns berättelse

7. Beslut om fastställande av balansråikning och resultatråikning samt beslut i
anledning av årets vinst och forlust

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
9. Fräga om arvode till styrelseledamöter och revisorer
10. Budget
11. Ärsavgift
12. Fastståillande av antal styrelseledamöter (och ev. suppleanter)

13. Val av styrelseledamöter
14. Val av revisor och revisorsuppleant
15. Eventuella ärenden som medlem skriftligen anmält till styrelsen

17 $ Extra fiireningsstämma
Extra ft)reningsstiimma hålles på beslut av styrelsen eller då revisor eller minst en

tiondel av medlemmarna skriftligen begiir det och i skrivelsen talar om orsak.

18 S Kallelse och andra meddelanden
Kallelse till ftireningsståimma skall ske skriftligen tidigast ffra veckor och senast

två veckor ftire ordinarie fiireningsstiimma och en vecka ftire extra
ftireningsstämma.
Andra meddelanden till ft)reningens medlemmar liimnas av styrelsen skriftligen
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eller muntligt.

20 $ Upplösning
Vid upplösning av ftireningen giiller:
r att sarrtliga medlemmar åir eniga om beslutet eller
o atttvåpå varandra fdljande ftireningsstiimmor beslutar om likvidation. På den

andra stiimman skall minst wå tedjedelar av de röstande rösta ftir en

likvidation. På ftirsta ståimman räcker det med enkel majoritet
o Eventuella kvarvarande medel i fiireningen överlåtes till Viby Bystämma
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tillfalla medlemmarna! ! ! !)

Att dessa stadgar antagits vid ftireningens konstituerande stiimma i
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