STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

§ 1.

§ 2.

§ 3.

FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE
1.1

Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt
obunden sammanslutning för fritids- och koloniträdgårdar inom Stor-Stockholm, som
är anslutna till Koloniträdgårdsförbundet.

1.2

FSSK är regional förening inom Koloniträdgårdsförbundet och ska arbeta i enlighet
med förbundets stadgar och målsättning.

MEDLEMSKAP OCH VALBARHET
2.1

Nuvarande och blivande fritids- och koloniträdgårdsföreningar i Stor-Stockholm har
rätt att ansluta sig till FSSK, oavsett vem som är markägare.

2.2

Ansluten förening ska tillhöra Koloniträdgårdsförbundet och FSSK. Medlemskap i
enbart Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar är inte möjligt.

2.3

Medlemsförening är skyldig att senast den 31 mars inbetala den för året gällande
avgiften till FSSK.

2.4

Förening som utträder ur FSSK och Koloniträdgårdsförbundet äger inte rätt att till
någon del återfå erlagda avgifter.

2.5

Medlemsförening ska senast trettio dagar efter sitt årsmöte sända in
verksamhetsberättelse för det gångna året samt protokoll över årsmöte och styrelsens
konstituerande sammanträde till FSSK med uppgifter om namn, adresser och
telefonnummer för den valda styrelsen med suppleanter samt revisorer.

2.6

Person som är valbar till förtroendeuppdrag i medlemsförening kan även nomineras
och väljas till förtroendeuppdrag i FSSK.

FÖRENINGENS UPPGIFT
3.1

Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar har till uppgift:
att

arbeta för att alla fritidsträdgårds- och koloniträdgårdsföreningar inom
Stockholm är anslutna till FSSK och Koloniträdgårdsförbundet,

att

verka för att befintliga fritids- och koloniträdgårdar bevaras och att
kommuner och andra markägare inom Stor-Stockholm ställer ytterligare
mark till förfogande för nya koloniområden.

att

därvid ta särskild hänsyn till låginkomsttagare, människor med annan etnisk
bakgrund, barnfamiljer samt människor med funktionshinder,

att

verka för ett effektivt arbete i styrelser och föreningar inom de anslutna
koloniföreningarna.

att

därvid särskilt beakta föreningarnas arbete med miljöfrågor,
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§ 4.

att

organisera studieverksamhet för anslutna föreningar och deras medlemmar,

att

tillvarata medlemsföreningarnas intressen i koloniträdgårdsfrågor gentemot
berörda myndigheter med flera,

att

arbeta för ökat samarbete mellan såväl de anslutna föreningarna som deras
medlemmar samt

att

i övrigt arbeta för ett ökat intresse för koloniträdgårdsrörelsen.

REPRESENTANTSKAP/ÅRSMÖTE
4.1

Representantskapet är FSSK´s högsta beslutande organ.

4.2

Representantskapet består av den vid det senaste årsmötet valda styrelsen, föreningens
revisorer samt ombud för de anslutna föreningarna.

4.3

Ansluten förenings styrelse har rätt att till representantskapet utse
2 ombud om föreningen vid senaste årsskifte hade högst 100 medlemmar
3 ombud om föreningen vid senaste årsskifte hade 101-200 medlemmar
4 ombud om föreningen vid senaste årsskifte hade över 200 medlemmar

4.4

Representantskapets årsmöte skall hållas innan maj månads utgång. FSSK´s styrelse
beslutar om tid och plats för årsmötet.

4.5

Skriftlig kallelse till årsmötet skall tillställas de anslutna föreningarna senast sex
veckor före årsmötet. I kallelsen ska anges vilka ärenden som ska behandlas på
årsmötet.

4.6

Styrelsen har förslagsrätt och de anslutna föreningarna har motionsrätt till årsmötet.
Motion ska avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före
årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över motionerna.

4.7

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna.
Fastställande av dagordning.
Fastställande av röstlängd.
Val av ordförande och protokollförare vid mötet.
Val av två rösträknare tillika justeringspersoner som jämte mötesordföranden
justerar årsmötesprotokollet.
Styrelsens verksamhetsberättelse.
Revisorernas berättelse.
Fastställande av balans- och resultat räkning.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Behandling av motioner och förslag.
Fastställande av arvoden till styrelsen, kommittéerna och revisorerna.
Styrelsens förslag till budget för nästa verksamhetsår.
Fastställande av de anslutna föreningarnas årsavgift för nästa verksamhetsår.
Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen.
Val av ordförande alternativt kassör.
Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Val av ledamöter och ersättare i Förbundsrådet
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

§ 5.

Val av ledamöter i Kommittén för Framtidsfrågor.
Val av ledamöter i Kommittén för Fritidsträdgårdar.
Val av ledamöter i Kommittén för Information.
Val av ledamöter i Kommittén för Miljö och studier.
Val av ledamöter i Kommittén för Värderingsfrågor.
Val av valberedning varav en sammankallande inför nästa årsmöte.
Övriga ärenden som FSSK`s styrelse hänskjutit till årsmötet.
Årsmötets avslutning.

4.8

Dagordning samt övriga handlingar till årsmötet skall tillställas de utsedda ombuden
senast två veckor före årsmötet.

4.9

Årsmötet får inte fatta beslut i andra frågor än de som har upptagits på dagordningen.
Årsmötet har dock rätt att med ¾ majoritet besluta om komplettering till
dagordningen.

4.10

FSSK´s styrelse har rätt att kalla till extra möte med representantskapet. Styrelsen ska
också kalla till extra årsmöte om revisorerna gemensamt begär det eller om minst 1/4
av de anslutna föreningarna begär detta skriftligen. Vid extra möte ska kallelse ske
senast tio dagar före mötet. På extra möte får beslut fattas endast i de frågor som
angivits i kallelsen.

4.11

Vid möte med representantskapet har varje ombud, styrelseledamot och revisor en
röst. Styrelseledamot har dock ej rösträtt vid behandling av punkt 9 enligt
dagordningen i § 4.7 ovan. Röstning med fullmakt är ej tillåten. Val och övriga frågor
avgörs med enkel majoritet. Omröstning och val kan på begäran företas slutet. Vid
lika röstetal har ordföranden för mötet utslagsröst. Vid val avgörs dock lika röstetal
genom lottning.

STYRELSEN
5.1

FSSK´s verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet bland de anslutna
föreningarnas medlemmar. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

5.2

Styrelsen består av ordförande och kassör som väljs särskilt, samt ytterligare det antal
som årsmötet fastställer dock minst fem. Styrelsens ordförande är ordförande även i
föreningen.

5.3

Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år, räknat från årsmöte till årsmöte. Valet
ska ske så att halva antalet ledamöter avgår årligen. Ordförande och kassör får ej avgå
samtidigt.

5.4

För styrelsen väljs minst tre suppleanter för en tid av ett år.

5.5

Styrelsen ska hålla konstituerande sammanträde inom fjorton dagar efter årsmötet.
Vid sammanträdet ska firmatecknare utses och övriga uppdrag fördelas. Kopia av
justerat protokoll från det konstituerande sammanträdet ska snarast tillställas de
anslutna föreningarna.

5.6

Styrelsen beslutar själv om tid och plats för sammanträde. Ordföranden har rätt att
kalla till sammanträde.

5.7

Styrelsens beslut är giltigt då mer än hälften av dess ledamöter och tjänstgörande
suppleanter är närvarande vid beslutets fattande. Beslut fattas med enkel majoritet,

3

dock ska minst fyra ledamöter vara ense för att beslut ska gälla. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.

§ 6.

§ 7.

5.8

Suppleant kallas till styrelsens sammanträden. Suppleant har
yttrande- och
förslagsrätt vid styrelsens sammanträden men rösträtt endast när denne ersätter
ordinarie ledamot.

5.9

Styrelseledamot är fri från ansvar för beslut som styrelsen fattar i dennes frånvaro.
Även den som reserverat sig mot beslutet är fri från ansvar.

5.10

Protokoll ska föras över styrelsens sammanträden. Protokollen ska numreras i löpande
följd och uppta namn på närvarande ledamöter och suppleanter samt redovisa de
ärenden som behandlats och vilka beslut som fattats. Protokollen ska justeras av den
vid sammanträdet fungerande ordföranden. Justerat protokoll ska, förutom ärenden
som rör enskilda, läggas ut på FSSK´s hemsida.

5.11

Styrelsen har att, utöver arbetet enligt § 3, 1 efter begäran av ansluten förening
- medverka vid besiktning av föreningens område,
- vara föreningen behjälplig med värdering vid hembud samt
- medverka vid föreningens årsmöte.

5.12

Ärende, som ansluten förening vill förelägga Stockholms stads Forum för
Koloniträdgårdar eller Koloniträdgårdsförbundet, ska sändas till FSSK´s styrelse, som
har att vidarebefordra ärendet. Styrelsen beslutar själv om eventuellt yttrande i
ärendet.

FÖRVALTNING OCH REVISION
6.1

FSSK´s räkenskaper omfattar kalenderåret.

6.2

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för FSSK´s medel och förvaltning. Av
styrelsen upprättade balans- och resultaträkningar samt verksamhetsberättelse ska vara
revisorerna tillhanda senast den 1 mars året efter räkenskapsåret.

6.3

FSSK´s räkenskaper och förvaltning ska fortlöpande granskas av två revisorer som
valts av årsmötet för en tid av ett år, räknat från årsmöte till årsmöte. För revisorerna
ska utses minst två suppleanter valda på ett år.

6.4

Revisorerna skall avge revisionsberättelse varje år senast den 15 mars. I berättelsen
skall även anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

KOMMITTÉER
7.1

FSSK´s kommittéer väljs av årsmötet bland de anslutna föreningarnas medlemmar.
Ledamöterna väljs för ett år från årsmöte till årsmöte. En ledamot i kommittén, tillika
sammankallande, utses av styrelsen inom styrelsen.
- Kommittén för Framtidsfrågor består av fem personer.
- Kommittén för Fritidsträdgårdar består av fem personer.
- Kommittén för Information består av fyra personer.
- Kommittén för Miljö och studier består av sex personer.
- Kommittén för Värderingsfrågor består av sex personer.
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7.2

§ 8.

Under verksamhetsåret rapporterar kommittéerna till styrelse. Kommittéernas
verksamhet redovisas i styrelsens verksamhetsberättelse.

VALBEREDNING
Årsmötet ska utse en valberedning med minst tre ledamöter, varav en sammankallande samt
två ersättare, som har att förbereda valen vid nästa årsmöte.

§ 9.

STADGEÄNDRING
Beslut om ändring av FSSK´s stadgar fattas av årsmötet med minst 2/3 majoritet.
Representantskapet/årsmötet avgör från vilken tidpunkt ändring skall gälla.

§ 10.

TVISTER
Tvist om tolkning av dessa stadgar skall avgöras av en skiljenämnd med tre ledamöter.
Vardera parten utser en ledamot i nämnden. Dessa båda ledamöter utser gemensamt den tredje
ledamoten, som ska vara ordförande i nämnden.

§ 11.

FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDARS UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av FSSK ska fattas av två på varandra följande representantskapsmöten
varav ett ska vara årsmöte. Beslutet ska fattas med minst ¾ majoritet vid vardera mötet. Det
sista av dessa möten ska även besluta om hur FSSK´s tillgångar ska användas för att de ska
gagna koloniträdgårdsrörelsen i Sverige.

Dessa stadgar är
Antagna vid årsmötet den 23 april 1987.
Reviderade vid årsmötet den 9 april 1989.
Reviderade vid årsmötet den 18 maj 2010.
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