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S 1 Fdreningens uppgift

Matfors Trddgirdsforening har t i l l  uppgift  att  bidra for trddgirdsodlingens utveckl ing.
Detta i indam6l vi l l  fdreningen frdmja bland annat genom att:

- ordna foredrag och informationsmoten
- i  samarbete med eventuel la studieorganisationer och anordna kurser
- bjuda in t i l l  studieresor

S 2 Medlemmar

Alla trddg6rdsintresserade har rdtt  att  anmdla sig som medlemmar i  foreningen.

S 3 Medlemsmdten

Ordinarie medlemsmoten ska hAllas under februari -  juni och september - november.
Arsmote ska hAllas under februari -  maj. Extra medlemsmote h6l ls d6 styrelsen f inner
ldmpligt.  Medlemsmotets protokol l justeras av ordforanden och tv6 justerare.

S 4 Medlemsavgift

Varje medlem som onskar rostrdtt erldgger den av ordinarie medlemsmote beslutade
medlemsavgiften. Medlem som motarbetar foreningens syfte kan uteslutas.
Famil jemedlemmar fdr delta i  sammankomster och moten men dger ej rostrdtt.
Medlemsavgiften betalas fore 1 juni.

S 5 Styrelse

Foreningens angeldgenheter handhavs av en styrelse bestAende av:

- Ordforande som Arl igen vdl js sdrski l t  av foreningen.
- Sex ordinarie ledam6ter - varav tre utses det ena 6ret och tre det andra 6ret

for en tid av tvd 5r.
- Styrelsen dger rdtt att inom sig besluta om arbetsfordelningen.
- Styrelsen sammantrdder p6 kal lelse av ordforanden, om denne el ler styrelsens

flertal sA pAfordrar.

Det 6l igger styrelsen att:
- p6 allt siitt verka for foreningens uppgift
- for varje kalenderir upprdtta och till foreningen avldmna verksamhetsberdttelse
- fora anteckningar over foreningens medlemmar



S 6 Revision

Foreningens rdkenskaper och forvaltning ska i i r l igen granskas av tv6 av foreningens
utsedda revisorer - vatar en utses det ena Aret och en det andra 6ret for en t id av tv6 6r.
En revisorssuppleant utses pd ett 6r. Rdkenskaperna avslutas for kalenderAr.

S 7 Arenden vid medlemsmclten

Medlemsmotet oppnas av foreningens ordforande, varefter forhandlingarna forsiggi i
fol jande ordning.

Ordinarie irsmote
1. Val av motets ordforande
2. Val av tvd justerare att jdmte ordforanden justera motets protokoll
3. Foredragning av styrelsens irsberdttelse och kassarapport
4. Foredragning av revisionsberdttelsen
5. Friga om ansvarsfrihet for styrelsen
6. Behandling av styrelsens forslag
7. Behandling av bordlagda drenden, samt t i l l  styrelsen i  behorig t id inkomna frAgor
L Faststdllande av Arsavgift
9. Val av ordforande for ett 6r
10. Val av styrelseledamoter
11. Val av tv6 revisorer, varav en dr sammankallande och en revisorssuppleant
12. Val av valberedning bestdende av tvA medlemmar val js Arsvis
13. Val av ovriga som kan forekomma
14. Ovriga frdgor

S I Rristriitt

Vid foreningens moten dger varje medlem en rost.
Vid omrostning A foreningsmote dger varje betalande medlem en rost, och fattas beslut
genom enkel rostovervikt. Vid lika rostetal avgors genom lottning ifrriga om val. I ovriga
frdgor dger ordforanden utslagsrost. Val sker, dd si av n6gon begirs, med slutna sedlar.

S 9 Stadgedndr ing

Forslag t i l l  dndring av dessa stadgar kan vdckas av varje medlem, varefter forslaget jdmte
styrelsens utlAtande foredras vid medlemsmotet. For att foreslagen iindring ska bli
giillande, erfordras att forslaget antages med 213 majoritet vid tvi p6 varandra foljande
ordinarie medlemsmoten.

S 11 Upplosn ing av fdren ingens

For upplosning av foreningen erfordras att 213 av foreningens ndrvarande medlemmar vid
allmiin omrostning uttalas sig hdrfor, samt att beslut fattas vid pi tvA pd varandra foljande
ordinarie medlemsmoten. Beslutas upplosning ska samtidigt faststdl las hur det ska
forfaras med befintliga tillgingar.

S 12 Stadgar
Varje betalande medlem fAr ett exemplar av stadgarna for Matfors Trddg6rdsforening.


