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1. Syfte  

Föreningen ska planera för ett hus avsett för personer som är 45+ utan 

hemmavarande barn, som har arbetsgemenskap som grund och som önskar bo i 

gemenskap i Vaxholm. Föreningen ska eftersträva en spridning av ålder och kön. 

 2. Medlemskap  

Medlem kan den bli som stöder föreningens syfte, som är beredd att delta i 

planeringen av huset och som eventuellt vill flytta till ett sådant boende. 

Medlem ska betala medlemsavgift och är då röstberättigad vid såväl årsmöten som 

medlemsmöten. 

3. Föreningens namn/firma: BiG Vaxholm (Bo i Gemenskap Vaxholm) 

4. Medlemsmöten 

Medlemsmöten ska hållas minst 2 gånger per år. Kallelse med dagordning ska ske 

minst 14 dagar i förväg. Beslut får bara fattas i frågor som tagits upp på den utsända 

dagordningen. 

5. Styrelse 

Föreningens verkställande organ är styrelsen, vars antal ledamöter bestäms av 

årsmötet. 

6. Årsmöte 

Årsmötet ska hållas senast i mars månad. Kallelse med dagordning ska skickas ut 

senast 3 veckor före årsmötet. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda 

senast 5 veckor före årsmötet. 

7. Dagordning årsmöte 

Vid årsmötet ska följande punkter finnas på dagordningen:   

• Val av ordförande för mötet  

• Val av sekreterare för mötet 

• Val av justerare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet 

• Upprättande av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar 

• Godkännande av dagordning 

• Godkännande av kallelsen till årsmötet 
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• Föredragning av verksamhetsberättelse, kassarapport och revisorernas 

berättelse samt godkännande av dessa  

• Ansvarsfrihet för styrelsen 

• Förslag från styrelsen 

• Motioner från medlemmarna 

• Fastställande av antalet styrelseledamöter - ordinarie samt ersättare  

• Val av ordförande 

• Val av övriga styrelseledamöter (Styrelsen utser inom sig sekreterare och 

kassör) 

• Val av ersättare 

• Val av revisorer 

• Val av valberedning jämte sammankallande  

• Beslut om årsavgift 

• Budgetförslag för kommande budgetår redovisas 

• Mötet avslutas 

8. Styrelsens mandattid 

Ordförande väljs på ett år. Styrelsens övriga ordinarie ledamöter väljs för två år 

växelvis så att mandattiden för hälften av ledamöterna går ut varje år. Ersättare, 

revisorer och ledamöter i valberedningen väljs för ett år.  

9. Stadgeändring, upplösning av föreningen och räkenskapsår 

Ändring av stadgar eller upplösning av föreningen sker efter beslut härom vid två på 

varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Föreningens 

bokföring och räkenskaper gäller för kalenderår.  


