
Stadgar 42:ans Gång- och Cykelförening 

Föreningens firma 

§ 1 Föreningens namn är 42:ans Gång- och Cykelbaneförening. 

Styrelsens säte 

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Sollebrunn, Alingsås kommun. 

Föreningens ändamål och verksamhet 

§ 3 Föreningen ska verka för en gång- och cykelbana från Sollebrunn mot Trollhättan. I första hand fram till 

kommungränsen.   

Medlemskap och uteslutning 

§ 4 Till medlem är alla välkomna som vill verka för föreningens ändamål enligt stadgar och beslut eller stödja dess 

verksamhet. Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne inte följer föreningens stadgar och beslut eller skadar 

föreningen. Frågan om uteslutning beslutas av styrelsen. 

Beslutande och verkställande organ 

§ 5 Föreningens beslutande organ är föreningsstämman. Verkställande organ är styrelsen. 

Regler för rösträtt och beslutsfattande 

§ 6 Föreningen tillämpar majoritetsbeslut. Samtliga vid stämma närvarande medlemmar äger rösträtt. Vid 

styrelsemöte äger samtliga närvarande styrelseledamöter rösträtt. Vid lika röstetal avgör styrelseordförandens röst. 

Ändring av stadgar 

§ 7 För ändring av föreningens stadgar krävs majoritetsbeslut på föreningsstämma. 

Medlemsavgift 

§ 8 Medlem skall erlägga medlemsavgift till föreningen som bestäms varje år av föreningsstämman.  

Styrelsen 

§ 9 Styrelsen består av minst tre och högst sju styrelseledamöter. Ledamöter väljs av föreningen på ordinarie 

föreningsstämma för tiden fram till nästa ordinarie stämma. 

Firmatecknare 

§ 10 Föreningen tecknas av styrelsens kassör och ordförande var för sig. 



Revisor 

§ 11 Föreningen skall ha två revisorer samt en suppleant som väljs av föreningen på ordinarie föreningsstämma 

för tiden fram till nästa ordinarie stämma. 

Föreningsstämma 

§ 12 Ordinarie föreningsstämma hålls varje år senast 30 juni. 

§ 13 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till föreningens medlemmar skall ske genom e-post 

samt genom eventuell hemsida.  

Kallelse till stämma skall tydligt ange stämmans ärende och skickas senast två veckor före ordinarie stämma. 

§ 14 På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas: 

a) Godkännande av dagordning 

b) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar. 

c) Val av ordförande, sekreterare och justerare for stämman. 

d) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett. 

e) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 

f) Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse. 

g) Föredragning av revisorernas berättelse. 

h) Fastställande av resultat- och balansräkningen. 

i) Fråga om ansvarsfrihet for styrelsen. 

j) Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

k) Fråga om arvoden och fastställande av medlemsavgift till föreningen. 

l) Val av styrelse. 

m) Val av revisorer och suppleanter. 

n) Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen. 

Räkenskapsår 

§ 15 Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår. 

Likvidation och upplösning 

§ 17 Vid upplösandet av föreningen skall eventuella tillgångar överlåtas till förening/föreningar som har till syfte 

att verka for ändamål i enlighet med föreningens syfte alternativt till gagn för de boende i det geografiska området.  

 

Utöver dessa stadgar gäller för föreningens verksamhet vad som stadgas i tillämpliga lagar. 

Beslutade 2014-06-16 


