
 
 

STADGAR 
 
Stadgar antagna vid årsmötet den 15 april 2010 (revision av stadgar från 10 okt 2005) och 
reviderade 1 oktober 2016 pga byte av namn. 
  

Föreningen Katrinetorps Vänner   
Organisationsnummer 802429-8328  (tidigare Katrinetorps Gårds Vänner) 
  

§ 1. Katrinetorps Vänner är en ideell förening. Dess inriktning skall vara allmännyttig och 
ha till syfte att stödja återställandet av Katrinetorps gård och verksamheten vid gården, 
samt genom kunskap och intresse medverka till att öka gårdens kulturhistoriska värde och 
en förstärkt besöksupplevelse. Föreningens verksamhet skall ha ett folkbildande innehåll. 
Föreningen har sitt säte i Malmö.  
  
§ 2. Föreningens organ är föreningsstämma, styrelse, revisorer och valberedning.  
  
§ 3. Till medlemmar kan väljas juridisk eller fysisk person med intresse för föreningens 
verksamhet och som erlägger av föreningsstämman för aktuellt verksamhetsår beslutad 
medlemsavgift. Medlemskap börjar gälla så snart betalningen av årsavgift är registrerad i 
föreningen. Medlem äger rätt att när som helst utträda ur föreningen. Medlem som trots 
skriftlig påminnelse inte har erlagt beslutad medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.  
  
§ 4. Medlem som motarbetar föreningens ändamål och intresse eller uppträder på ett sätt 
som skadar föreningens rykte och anseende kan, sedan medlemmen beretts skälig tid och 
möjlighet att förklara sig, uteslutas genom styrelsebeslut.  
  
§ 5. Föreningens styrelse skall bestå av ordförande och fyra eller sex övriga ledamöter 
valda på ordinarie föreningsstämma. Samtliga styrelseledamöter skall vara medlemmar i 
föreningen. Styrelsens ledamöter väljs för tiden till ordinarie stämma slut det andra året 
efter valåret. Styrelseledamot kan väljas om för ytterligare period. För att säkerställa 
kontinuiteten i styrelsens arbete skall mandattiden årligen löpa ut för endast hälften av 
ledamöterna. Avgår styrelseledamot under mandatperioden, förrättas fyllnadsval 
motsvarande företrädarens återstående mandatperiod. Styrelsens ordförande utses 
årligen på ordinarie stämma bland styrelsens ledamöter för tiden till ordinarie stämmas slut 
det följande året. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. 
Styrelsen skall leda föreningens verksamhet i enlighet med dess stadgar och av 
föreningsstämman fattade beslut.  
  
§ 6. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande när denne eller annan ledamot 
finner att styrelsemöte bör äga rum och genom kallelse med dagordning och därtill 
hörande handlingar. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelsens ledamöter 
är närvarande. Vid omröstning har varje ledamot en (1) röst, med utslagsröst för 
ordförande vid lika röstetal. För speciella frågor kan personer utanför styrelsen adjungeras 
med rätt att yttra sig men utan rösträtt. Dock skall en (1) representant från Malmö Stad 
vara ständigt adjungerad.  
  
 



§ 7. Valberedningen skall bestå av tre personer och väljs av föreningsstämman för tiden till 
ordinarie stämmas slut det följande året. Valberedningen har till uppgift att föreslå 
stämman  
- antalet styrelseledamöter  
- om- eller nyval av styrelseordförande för tiden till ordinarie stämmas slut följande år  
- om- och/eller nyval av övriga ledamöter vars mandat utgår vid årsstämman  
- val av revisor och revisorssuppleant  
Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen minst två veckor före ordinarie 
föreningsstämma och vid fyllnadsval två veckor före extra föreningsstämma.  
  
§ 8. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 
december. Föreningen skall föra fullständiga räkenskaper.  
  
§ 9. Styrelsen förvaltning och räkenskaper skall granskas av föreningsstämman utsedd 
revisor eller, vid förfall för denne, revisorssuppleant. Förvaltningsberättelse och 
årsredovisning skall senast den 1 mars överlämnas till revisorn, som senast den 1 april 
skall avge till styrelsen sin berättelse över granskningen.  
  
§ 10. Ordinarie föreningsstämma skall årligen hållas i Malmö före april månads utgång. 
Skriftlig kallelse till ordinarie såväl som till extra stämma skall genom styrelsens försorg 
sändas ut till medlemmarna under deras senast anmälda adresser minst tre (3) veckor i 
förväg, med förslag till dagordning. Extra föreningsstämma skall hållas då en majoritet av 
styrelsen eller revisor påkallar eller när minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar 
skriftligen framställer sådant krav till styrelsen. Kallelse till extra föreningsstämma skall 
följa samma regler som vid ordinarie föreningsstämma. Vill medlem väcka förslag till beslut 
på stämma skall detta ske skriftligen till styrelsen minst tio (10) dagar i förväg. Stämma 
öppnas och leds av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av dess vice 
ordförande- intill dess ordförande för stämman valts.  
  
§ 11. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärende behandlas: 
 - val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman  
- upprättande av röstlängd  
- val av två (2) justerare av protokollet  
- frågan om föreningsstämman blivit behörigt utlyst  
- fastställande av dagordning  
- styrelsens verksamhetsberättelse  
- revisionsberättelse  
- fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition om eventuellt överskott  
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
- propositioner eller motioner  
- val av (övriga ordinarie) styrelseledamöter för en tid av 2 år  
- val av ordförande för en tid av 1 år  
- val av revisor och revisorssuppleant för en tid av 1 år  
- val av valberedning, tre (3) ledamöter för en tid av 1 år 
 - fastställande av medlemsavgift  
- övriga frågor som föreningsstämman beslutar att ta upp till behandling  
  
§ 12. Vid extra föreningsstämma skall det framgå av kallelsen/dagordningen vilka ärende 
som skall behandlas. I övrigt gäller samma förfarande som vid ordinarie föreningsstämma. 
  
§ 13. Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.  
  



§ 14. Föreningsstämman fattar sina beslut genom enkel majoritet och varje medlem äger 
en (1) röst. Sluten röstning skall ske då minst fem (5) medlemmar så kräver. Icke 
närvarande medlemmar kan utöva sin rösträtt genom godkänd skriftlig fullmakt till ombud, 
som skall vara medlem och närvarande vid stämman. Ingen får vara ombud för två eller 
flera medlemmar.  
  
§ 15. För ändring av gällande föreningsstadgar krävs beslut av två (2) på varandra 
följande föreningsstämmor, med minst en (1) månads mellanrum.  
  
§ 16. För upplösning av föreningen krävs beslut av två (2) på varandra följande 
föreningsstämmor, med minst en (1) månads mellanrum och minst två tredjedels majoritet. 
Vid föreningens upplösning beslutar stämman hur föreningens tillgångar skall disponeras.  
  

Malmö den 1 oktober 2016 

 


