
 
S T A D G A R 

     
                   för   
 

          Långörens Intresseförening    
 

  
§ 1 Målsättning 
 
Målsättningen för Långörens Intresseförening skall vara 
 
     att  värna om och vidmakthålla ön Långörens natur, miljö 
           och kulturella värden, 
 
     att  vara kontaktorgan som för öns talan till myndigheter och 
           organisationer i alla frågor av gemensamt intresse, samt 
 
     att  i övrigt verka för medlemmarnas intressen och trevnad. 

 
 

§ 2  Medlemskap och medlemsavgift 
 
Medlem inväljes av årsmötet efter framställan till styrelsen. 
Till medlem antas var och en som äger bostadsfastighet på ön 
eller som har stadigvarande anknytning till ön. 
 
Som medlem räknas den som inbetalat årsavgift för innevarande  
eller senast föregående år. 
 
Medlemsavgiften beslutas av årsmötet. 
 
 
§ 3  Styrelse 
 
Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter samt två styrelsesuppleanter som 
samtliga väljes med mandatperiod på ett år. 

 
 

§ 4  Firmatecknande 
 
Föreningen tecknas av ordförande och kassören tillsammans eller 
var för sig. 
 
 
§ 5  Rösträtt 
 
Ägare till bostadsfastighet eller för denna befullmäktigat ombud 
äger på årsmötet eller vid extra möte en röst. Röstlista fastställes 



och justeras under punkt 2 på årsmötets dagordning. 
 
Övriga föreningsmedlemmar har på dessa möten yttrande- och för- 
slagsrätt. 
 
Beslut på föreningens möten fattas med enkel majoritet. För beslut 
som gäller stadgeändring och föreningens upplösning hänvisas till 
stadgarna §§ 10 och 11. 
 
 
§ 6  Beslutande organ 
 
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra möte och styrelsen. 
 
 
§ 7  Anslutning till intresseorganisationer 
 
Föreningen ansluts till intresseorganisationer efter årsmötets beslut. 
 

 
§  8  Föreningens räkenskapsår 
 
Räkenskapsåret löper från och med 1 juli till och med 30 juni 
följande år. 

 
 

§ 9  Årsmötet 
 
Årsmötet hålles årligen under juli månad. 
 
Kallelse till årsmötet med angivande av tid och plats anslås på 
föreningens anslagstavla senast en vecka före mötet. 
 
Årsmötet hålles efter följande dagordning: 
 
1. Årsmötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
4. Årsmötets stadgeenliga utlysande 
5. Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet 
6. Behandling av verksamhetsberättelse 
7. Behandling av revisorernas berättelse 
8. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
9. Årsavgift 
10. Val 
11. Rapporter, skrivelser och information från styrelsen 
12. Till styrelsen stadgeenligt anmälda frågor 
13. Övriga frågor 
14. Årsmötets avslutande 
 



Medlem som på årsmötet önskar få en fråga behandlad på särskild 
punkt på dagordningen skall senast fem dagar före mötet skriftligt 
eller muntligt anmäla detta till föreningens ordförande. 
 
 
§ 10 Stadgeändring 
 
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av ordinarie årsmöte, 
varvid fordras 2/3-dels majoritet av vid mötet närvarande röst- 
berättigade för att beslutet skall vara giltigt. 
 
 
§ 11  Föreningens upplösning 
 
Beslut om föreningens upplösning skall för att vara giltigt fattas 
av två på varandra följande årsmöten, varvid erfordras 3/4-dels 
majoritet av vid varje årsmöte närvarande röstberättigade. 
 
Frågan om föreningens upplösning skall för att kunna tagas upp till 
behandling vara noggrant utredd av styrelsen. 
 
 
 

* * *  
 
 

 
Stadgarna reviderade och omskrivna enligt årsmötesbeslut 2011-07-09 och 
2018-07-07 samt fastställda enligt årsmötesbeslut 2018-07-07. 
 
 
 


