
 
 
 

     STADGAR 
 

                  för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun  
           (antagna vid konstituerande föreningsmöte 2009-09-08)      
 
 
 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
§ 1  Föreningens namn 
 
Föreningens namn är Hönö Öråd. 
 
 
§ 2  Föreningens ändamål 
 
Föreningens ändamål är att verka för Hönös bästa samt att tillvarata medlem- 
marnas intressen i gemensamma angelägenheter. Hit hör även frågor som är 
gemensamma för Öckerö kommuns innevånare. 
 
Synpunkter från föreningens medlemmar förmedlas via föreningens styrelse  
bl a i dialog med kommunen, myndigheter och andra parter.  
 
Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden. 
 
 
§ 3  Beslutande organ 
 
Föreningens beslutande organ är årsmötet, medlemsmöten och styrelsen. 
 
 
§ 4  Verksamhets- och räkenskapsår 
 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 
december. 
 
 
§ 5  Rätt att företräda föreningen 
 
Styrelsen företräder föreningen. 
 
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två  
styrelseledamöter gemensamt eller av särskilt utsedd person. 
 
 
 
 
 
 
 
 



FÖRENINGENS MEDLEMMAR 
 
§ 6  Medlemskap 
 
Var och en som fyllt sexton år och är bosatt och mantalsskriven på Hönö äger  
rätt att bli medlem i föreningen. 
 
Även annan person, som ej uppfyller ovannämnda krav men som stöder före- 
ningens syfte, har rätt att bli medlem i föreningen. Sådan medlem har dock ej rösträtt 
utan enbart förslagsrätt. 
 
 
§ 7  Medlemsavgift 
 
Medlemsavgift beslutas av årsmötet. 

 
 
§ 8  Utträde 
 
Den som vägrat följa föreningens stadgar eller i övrigt fullgöra sin skyldighet  
gentemot föreningen kan uteslutas ur föreningen efter beslut av styrelsen. Den  
som uteslutits ur föreningen eller frivilligt utträtt ur föreningen äger inte rätt till  
andel i föreningens tillgångar eller egendom. 
 
 
 
ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE 
 
§ 9  Tidpunkt, kallelse 
 
Föreningens årsmöte hålls före april månads utgång på plats som styrelsen be- 
stämmer. Kallelse till årsmötet skall ske genom kungörelse, i vilken anges de frå- 
gor som skall behandlas. Kungörelsen skall senast 14 dagar före årsmötet anslås  
på Örådets anslagstavlor på Hönö, publiceras på ev hemsida samt annonseras  
i lokal tidning eller annat lokalt annonsorgan. 
 
Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorns berättelse samt styrelsens för- 
slag och in komna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för  
medlemmarna senast en vecka före årsmötet. 
 
 
§ 10 Rösträtt och beslutsmässighet på årsmötet 
 
Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter har rösträtt på mötet. Rösträtt  
får utövas genom befullmäktigat ombud. Ombud får dock endast företräda en 
annan röstberättigad person. 
 
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är när-
varande på mötet, personligen eller genom ombud.   
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 11 Ärenden vid årsmötet 
 
Vid föreningens ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas: 
 
1 Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet 
 

2 Godkännande av mötets kungörande och kallelsen 
 

3 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 
 

4 Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning 
 

5 Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut betr årets  
 vinst eller förlust 
 

6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
 

7 Fastställande av antalet styrelseledamöter enligt § 13 
 

8 Val av  
 a)   ordförande i styrelsen för 1 år  

b)  ledamöter i styrelsen för 2 år 
c)  suppleanter i styrelsen för 1 år 
d)  revisor jämte suppleant för en tid av 1 år  
e)  ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år 

 

9 Fastställande av medlemsavgift 
 

10 Förslag från styrelsen 
 

11 Av medlemmar lämnade förslag, som inkommit till styrelsen i så god   
   tid att de kunnat medtagas i kallelsen till årsmötet. 
 
 
§ 12   Extra årsmöte 
 
Extra årsmöte hålles då styrelsen, en revisor eller minst en tiondel av medlem- 
marna finner det erforderligt och skriftligen påkallar detta med angivande av  
skälen härför. Kallelse till extra årsmöte skall kungöras senaste 1 vecka innan  
mötet, men i övrigt på samma sätt som gäller för ordinarie årsmöte.  
 
 
 
STYRELSEN 
 
§ 13  Styrelsens sammansättning, åligganden m m 
 
Styrelsen skall bestå av ordförande och minst 8 styrelseledamöter samt 4 supp-
leanter, vilka väljes på årsmötet för de perioder som angetts i 11 §, pkt 8.  
(Första gången val äger rum skall dock hälften av ledamöterna och supplean- 
terna  i styrelsen väljas för ett år). Årsmötet fastställer antalet ledamöter. Det bör  
eftersträvas att varje ö-del, Gårda, Heden, Klova och Röd, representeras av  
samma antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt att könsfördelningen  
är jämn. 
 
Varje år skall hälften av styrelseledamöterna och suppleanterna, eller - om an- 
talet är ojämnt - det antal, som är mindre än hälften, vara i tur att avgå. Avgå- 
ende styrelseledamöter och suppleanter kan återväljas.  
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter skall vara bosatta och mantals- 
skrivna på Hönö. 
 



Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt har rätt  
att även utse arbetsutskott. 
 
Vid förfall för ledamot inträder suppleant.  
 
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och an- 
svarar för föreningens angelägenheter. 
 
Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, som justeras av vald justerare. 
 
Det åligger styrelsen att 
- verkställa av årsmötet fattade beslut 
- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen 
- ansvara för och förvalta föreningens medel 
- lämna uppgift till valberedningen om vilka ledamöter som skall avgå 
- tillställa revisorn föreningens räkenskaper samt förbereda årsmöte. 
 
Styrelsen har sitt säte på Hönö i Öckerö kommun. 
 
  
§ 14  Kallelse, beslutsmässighet och omröstning 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet 
ledamöter har begärt det. 
 
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva an- 
talet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens 
ledamöter är ense om beslutet. Ordföranden har utslagsröst vid ev. lika röstetal. 
Beslut bör som regel inte fattas i frågor som inte upptagits i kallelse till mötet. Till  
möte kan adjungeras annan vid behov.  
 
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras vid telefon-
sammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande 
sammanträdet.  
 
 
 
ÖVRIGA FUNKTIONER 
 
§ 15  Intressegrupper 
 
För varje by/del av Hönö, d v s Gårda, Heden, Klåva och Röd kan särskild intres- 
segrupp utses på förslag av styrelsen eller föreningsstämman. Intressegrupp av  
detta slag benämns i det följande som byalag.  
 
Vid behov kan styrelsen eller föreningsstämman även utse särskilda intresse-/ 
arbetsgrupper för att permanent eller temporärt bevaka speciella intressen.  
Varje intresse-/arbetsgrupp utser inom sig de funktioner, som kan anses erforderliga.  
 
Vald ledamot eller suppleant i Örådets styrelse är självskriven/har rätt att ingå i  
byalag för den del av Hönö, som vederbörande representerar. 
 
Varje byalag har rätt att även ha och förfoga över en egen kassa, åtskild från 
Örådets ekonomi. 



 
 
§ 16  Valberedningen 
 
Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter, lämpligtvis en från varje del av  
Hönö, dvs Gårda, Heden, Klåva och Röd. En av ledamöterna utses till samman-
kallande. 
 
Valberedningen lämnar förslag till årsmötet på styrelseledamöter, revisor och 
suppleanter. 
 
 
§ 17  Revision 
 
Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes-  
och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. 
 
Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast en månad före års- 
mötet. 
 
Revisorn skall granska styrelsens förvaltning samt till styrelsen överlämna revisions- 
berättelse senast 14 dagar före årsmötet. 
 
 
 
ÖVRIGT 
 
§ 18  Medlemsmöte 
 
Utöver ordinarie årsmöte kan styrelsen kalla till medlemsmöte. 
 
Styrelsen är skyldig att kalla till medlemsmöte om en tredjedel av medlemmarna 
skriftligen så begär. 
 
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är 
närvarande på mötet, personligen eller genom ombud.  
 
De regler som gäller för kungörande av årsmöte skall tillämpas på motsvarande  
sätt när ett medlemsmöte skall äga rum. 
  
  
§ 19  Rösträtt 
 
Vid årsmöte eller medlemsmöte har varje medlem en röst, dock med undantag  
för den som är medlem enligt 6 § andra stycket. Medlem som inte betalt avkrävd  
årsavgift äger inte rösträtt. Vid lika röstetal skall den mening ordföranden biträder  
bli föreningens beslut. All röstning sker öppet, såvida inte sluten omröstning begärs.  
Beslut fattas med enkel majoritet utom i de fall annat föreskrivs i stadgarna.  
 
 
§ 20  Föreningens upplösning 
 



Föreningen skall upphöra med sin verksamhet om så beslutas med minst två tredje- 
dels majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten med minst en månads 
mellanrum. Ett av dessa medlemsmöten skall vara det ordinarie årsmötet. 

 
 
§ 21  Föreningens tillgångar 
 
Har beslut fattats om att föreningen skall upphöra med sin verksamhet, skall sam- 
tidigt avgöras hur det skall förfaras med föreningens tillgångar. Dessa skall dock  
alltid gå till ändamål som främjar Hönös bästa. 
 
 
§ 22  Stadgetolkning och stadgeändring 
 
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som  
inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller 
avgörs i trängande fall av styrelsen. 
 
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av föreningsstämman och är giltigt  
om samtliga röstberättigade vid stämman är eniga om detta. Beslut om stadge- 
ändring blir även giltigt om det med minst två tredjedels majoritet har fattats vid  
två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Ett  
av dessa föreningsmöten skall vara det ordinarie årsmötet. 
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