Föreningsstadga för
Göteborgs Seriefrämjande
(org.nr 802447-8771)
§ 1. SYFTE
Göteborgs Seriefrämjande är en lokalförening i Seriefrämjandet. Den är en
partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Utöver vad som är
angivet i syftet för förbundet har lokalföreningen som sin främsta uppgift
att vara en lokal kontaktpunkt för förbundsmedlemmar.

§ 2. MEDLEMSKAP
Medlem i lokalföreningen är medlem av förbundet som är bosatt inom
lokalföreningens kontaktområde och som erlagt eventuell medlemsavgift till
lokalföreningen. Kontaktområdets omfattning bestäms av förbundsstyrelsen.
2.1. Medlem som är bosatt utanför kontaktområdet men i nära anslutning
till det, och som är villig att erlägga eventuell medlemsavgift till
lokalföreningen, skall efter begäran hos förbundsstyrelsen beviljas
medlemskap i lokalföreningen såvida inte synnerliga skäl finns för att
avslå begäran.

§ 3. ÅRSMÖTET
Årsmötet är lokalföreningens främsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte
hålls årligen, före april månads utgång. Dispens kan ges om styrelsen
saknar möjlighet att förbereda tidigare möte. Extra årsmöte kan för
särskilt angivet ändamål hållas då minst fem av lokalföreningens
medlemmar, revisor eller förbundsstyrelsen skriftligen hos
föreningsstyrelsen så begär, eller när föreningsstyrelsen så beslutar.
Extra årsmöte skall äga rum inom två månader från det att begäran inkommit
eller beslut fattats.
3.1. Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte skall utgå till
medlemmarna senast fjorton dagar före mötet. I kallelsen skall anges de
ärenden som den eller de som tillskyndat mötet anser skall upptas.
3.2. Till kallelsen till ordinarie årsmöte bör bifogas styrelsens
årsredovisning samt revisionsberättelsen.
3.3. Vid årsmötet har varje lokalföreningsmedlem rösträtt.
Föreningsstyrelsens ledamöter har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet.
3.4. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma.
a) Val av mötespresidium, bestående av ordförande och sekreterare, samt
av justeringsman, tillika rösträknare
b) Kontroll av mötets stadgeenliga utlysande
c) Kontroll av de närvarandes rösträtt
d) Föreningsstyrelsens årsredovisning
e) Revisorns berättelse
f) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för den avgående föreningsstyrelsen
g) Val av ordförande

h)
i)
j)

Val av fastställt antal övriga styrelseledamöter
Val av revisorer
Övriga väckta ärenden

§ 4. FÖRENINGSSTYRELSEN.
Föreningsstyrelsen leder lokalföreningens verksamhet och är, då årsmötet
inte är samlat, lokalföreningens högsta beslutande organ.
Föreningsstyrelsen är ansvarig inför och väljs av årsmötet.
4.1 Föreningsstyrelsen består av ordförande samt tre till sju övriga
ledamöter. I styrelsen skall, förutom ordförande, finnas vice ordförande,
kassör och sekreterare. Föreningsstyrelsen fördelar själv dessa poster,
inklusive ordföranderollen om behov skulle uppstå. Endast medlem i
lokalföreningen är valbar till styrelsen. Föreningsstyrelsen kan adjungera
medlem i lokalföreningen som styrelseledamot utan rösträtt.
4.2. Föreningsstyrelsen sammanträder minst två gånger per år och är
beslutsmässig när minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.
4.3. Föreningsstyrelsen åligger
att i enlighet med föreningens och förbundets stadgor planlägga och
driva verksamhet som gagnar lokalföreningen;
att fatta beslut å den löpande förvaltningen;
att föra räkenskaper samt upprätta årsredovisning bestående av
resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse;
att föra protokoll;
att kontinuerligt hålla förbundsstyrelsen informerad om sin
verksamhet.

§ 5. REVISION
Lokalföreningens räkenskaper löper per kalenderår. De granskas av en
revisor, som vid räkenskapsårets utgång upprättar en revisionsberättelse.
Revisor, som skall vara myndig, väljs av årsmötet.

§ 6. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
Beträffande röstning, protokoll, firmateckning, granskningsrätt,
stadgeändring och upplösning gäller § 7 förbundsstadgan...
Stadgan antogs genom beslut 2010-06-01 och 2011-06-20. Den trädde i kraft
2011-06-20.

