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ftir Föreningen Stora Skuggan
organisationsnummer 80201 I -6607

§ I Föreningen Stora Skuggan är en ideell allmännyttig ft)rening som har till uppgift
att ansvara ftir skötsel och underhåll av den mark ftireningen arrenderar av Kungliga
Djurgårdsftrvaltningen och av de anläggningar föreningen brukar samt att upplåta det
arrenderade området till ftireningens medlemmar ftir att brukas av dem som koloniträdgårdar.
Föreningen är neutral i religiöst och politiskt hänseende samt fristående i ftrhållande till andra
organisationer.

§ 2 Den som arrenderar en kolonilott ska vara medlem i ftireningen. Medlemskap vinnes av

Ssisk eller juridisk person genom arrendering av kolonilott och erläggande av medlemsavgift.

2.1 Medlems brukanderätt till kolonilott grundas uteslutande på det skriftliga avtal som
upprättats mellan föreningen och medlemmen

2.2. Anendeavtalet kan sägas upp efter beslut av styrelsen om medlemmen bryter mot
bestämmelserna i avtalet. Medlem som upphör attvara arrendator till kolonilott ska anses ha
utträtt ur ftireningen.

§ 3 Föreningens verksamhet finansieras av medlems-, arrende-, kö- och övriga avgifter. I
ftirekommande fall kan verksamheten finansieras av bidrag från myndigheter, organisationer,
företag och enskilda personer.

Årsmöte

§ 4 Årsmöte ftir ftireningens medlemmar ska hållas senast den 30 april. Kallelse till arsmöte ska
ske minst fiorton dagar före dag ftir årsmötet antingen brevledes eller genom elektronisk post.

Vid arsmöte ska ft)ljande dagordning gälla:

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd och dagordning
3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
4. Yal av ordförande att leda mötet
5. Val av protokollft)rare
6. Val av justerare
7.Yal av rösträknare
8. Styrelsens ftjrvaltningsberättelse
9. Revisorernas berättelse
I 0. Fastställande av balansriikning och resultatriikning
I 1. Fråga om ansvarsfrihet for styrelsen
12. Behandling av motioner och ftirslag
.13. Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
14. Fastställande av budget och avgifter
15. Val av ftireningens ordforande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisor och revisorssuppleant
17.Yal av ombud
18. Val av valberedning
19. Övriga ärenden

Eventuella motioner ska ha inkommit till stlrelsen senast den 15 mars. 
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§ 5 Föreningens medlemmar kallas till extra föreningsmöte när styrelsen eller revisor finner det
behövas eller då en femtedel av foreningens medlemmar begär extra ft)reningsmöte med
angivande av ärende att behandlas. Kallelse till extra ftireningsmöte ska ske minst fiorton dagar
ft)re dag ft)r årsmötet antingen brevledes eller genom elektronisk post.

§ 6 Beslut vid möte fattas genom öppen omröstning eller genom sluten omröstning, om någon
begär det. Beslut fattas med enkel majoritet utom vid fråga enligt l2:e eller 13:e paragrafen. Vid
sluten omröstning och vid val avgör lotten vid lika röstetal.

Styrelsen

§ 7 Föreningens styrelse består av ordft)rande samt minst 4 och högst 6 övriga ledamöter med
högst 3 suppleanter.

Mandattiden ftir ordinarie ledamöter iir två år och lor suppleanter ett år. Den föreskrivna
mandattiden ftir ledamöterna och suppleanterna kan j?imkas för en eller flera av dessa, om
ftirhållandena påkallar det.

§ 8 Styrelsen är beslutsför niir antalet ledamöter, med ordftirande inberäknad, överstiger hälften
av samtliga ledamöter. I florekommande fall tjänstgör suppleant i den ordning som ordftirande
bestämmer.

Föreningens firma tecknas av ordft)rande och kassör var ftir sig eller, enligt styrelsens beslut, av
minst två ledamöter i ftirening.

Förvaltning och räkenskaper

§ 9 Föreningens verksamhetsår utgörs av kalenderaret. Verksamheten planeras och leds av
styrelsen. Styrelsen fastställer de ordningsregler som ska gälla ftir verksamheten.

§ 10 Styrelsen ansvarar för de medel som ftir ftireningens ändamål inflyter genom medlems-,
arrende-, kö- och övriga avgifter samt bidrag.

§ 11 Föreningens fowaltning och räkenskaper ska granskas av en revisor.
Revisor och revisorssuppleant väljs ftir en tid av två år. De kan vara medlemmar i foreningen
eller inte.

Räkenskaper, protokoll och övriga handlingar under verksamhetsåret ska fortlöpande hållas
tillgängliga flor revisorn. Efter verksamhetsårets utgång ska räkenskaperna vara f;irdiga ftir
slutgranskning den 1 mars. Revisionsberättelsen ska avlämnas till styrelsen senast den 15 mars.

'§ 
12 Överskott som har uppkommit under räkenskapsår ska, sedan fran tidigare år balanserat

underskott har täckts, tillftiras ftireningens kapital eller ftiras i ny räkning enligt årsmötets beslut.

lt )-*

2 (3)



STADGAR

'u' 
o:[:1?:;#J,',ii:ä;'*"'

Övrigt

§ 13 Stadgama kan ändras genom beslut med tre fiardedels majoritet vid vardera av två på
varandra ftljande foreningsmöten. § 1 ffir dock inte ?indras i fråga om ftireningens ideella natur
och ändamål.

§ 14 Föreningen kan upplösas endast efter beslut med tre fiärdedels majoritet vid vardera av två
på varandra ftiljande årsmöten. Frågan om vad som ska ske med eventuella tillgångar ska i
sådant fall beslutas på årsmötet.

Ovanstående stadgar har antagits vid två på varandra ft)ljande stämmor

2018-02-20
och
2018-04-14

Stockholm 2018-05-15

Titlägg till Stadgar fiir Föreningen Stora Skuggan

Vid ordinarie årsmöte den 20 apnl2013 beslutades att i stadgama ft)r Föreningen Stora Skuggan

skall § 2 och § 4 tolkas på ftiljande sätt:

§ 2 Med juridisk person menas ftirskola eller liknande, icke näringsinriktad verksamhet.

§ 4 Påminnelse om motionsrätt skickas i samband med avisering av medlemsavgiften samt vid
kallelsen till årsmötet.
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