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Fdreningens
uppgift

MatforsTrddgirdsforeninghar till uppgiftatt bidrafor trddgirdsodlingensutveckling.
Dettaiindam6lvillfdreningenfrdmja bland annat genom att:
- ordna foredragoch informationsmoten
- i samarbetemed eventuellastudieorganisationer
och anordnakurser
- bjudain till studieresor
S2

Medlemmar

Alla trddg6rdsintresserade
har rdtt att anmdlasig som medlemmari foreningen.
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Medlemsmdten

Ordinariemedlemsmotenska hAllasunderfebruari- juni och september- november.
Arsmoteska hAllasunderfebruari- maj. Extra medlemsmoteh6llsd6 styrelsenfinner
ldmpligt.Medlemsmotetsprotokolljusterasav ordforandenoch tv6 justerare.
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Medlemsavgift

Varjemedlemsom onskarrostrdtterldggerden av ordinariemedlemsmotebeslutade
medlemsavgiften.Medlem som motarbetarforeningenssyfte kan uteslutas.
Familjemedlemmar
fdr delta i sammankomsteroch moten men dger ej rostrdtt.
Medlemsavgiften
betalasfore 1 juni.
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Styrelse

Foreningensangeldgenheter
handhavsav en styrelsebestAendeav:
-

Ordforandesom Arligenvdljs sdrskiltav foreningen.
Sex ordinarieledam6ter- varav tre utses det ena 6ret och tre det andra 6ret
for en tid av tvd 5r.
Styrelsendger rdtt att inom sig beslutaom arbetsfordelningen.
Styrelsensammantrdderp6 kallelseav ordforanden,om denne ellerstyrelsens
flertal sA pAfordrar.

Det 6liggerstyrelsenatt:
- p6 allt siitt verka for foreningensuppgift
- for varje kalenderir upprdttaoch till foreningenavldmna verksamhetsberdttelse
- fora anteckningarover foreningensmedlemmar
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Revision

Foreningensrdkenskaperoch forvaltningska iirligengranskasav tv6 av foreningens
utseddarevisorer- vatar en utsesdet ena Aretoch en det andra6ret for en tid av tv6 6r.
En revisorssuppleant
utses pd ett 6r. Rdkenskaperna
avslutasfor kalenderAr.
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Arenden vid medlemsmclten

Medlemsmotetoppnas av foreningensordforande,varefterforhandlingarna
forsiggi i
foljandeordning.
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Ordinarie irsmote
Val av motetsordforande
Val av tvd justerare att jdmte ordforandenjustera motets protokoll
Foredragningav styrelsensirsberdttelseoch kassarapport
Foredragningav revisionsberdttelsen
Friga om ansvarsfrihetfor styrelsen
Behandlingav styrelsensforslag
Behandlingav bordlagdadrenden,samt till styrelseni behorigtid inkomnafrAgor
Faststdllandeav Arsavgift
Val av ordforandefor ett 6r
Val av styrelseledamoter
Val av tv6 revisorer,varav en dr sammankallande
och en revisorssuppleant
Val av valberedningbestdendeav tvA medlemmarvaljsArsvis
Val av ovrigasom kan forekomma
Ovrigafrdgor
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Rristriitt

Vid foreningensmoten dger varje medlemen rost.
Vid omrostningA foreningsmotedger varje betalandemedlem en rost, och fattas beslut
genom enkel rostovervikt.Vid lika rostetalavgors genom lottningifrrigaom val. I ovriga
frdgor dger ordforandenutslagsrost.Val sker, dd si av n6gon begirs, med slutna sedlar.
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Stadgedndring

Forslagtill dndringav dessa stadgarkan vdckasav varje medlem,varefterforslagetjdmte
styrelsensutlAtandeforedras vid medlemsmotet.For att foreslageniindring ska bli
giillande,erfordrasatt forslagetantages med 213majoritetvid tvi p6 varandrafoljande
ordinariemedlemsmoten.
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U p p l o s n i n ga v f d r e n i n g e n s

For upplosningav foreningenerfordras att 213av foreningensndrvarandemedlemmarvid
allmiin omrostninguttalas sig hdrfor,samt att beslutfattas vid pi tvA pd varandra foljande
ordinariemedlemsmoten.Beslutasupplosningska samtidigtfaststdllashur det ska
forfaras med befintligatillgingar.
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