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Stadgar föreningen Til lsammans 
för Bagaregården 
§ 1 Namn och säte  
Föreningens namn är Tillsammans för Bagaregården. Föreningen har sitt säte i 

Göteborg.  

§ 2 Form & Ändamål  
Föreningen drivs ideellt och utan ekonomiska intressen och är fristående, partipolitiskt 

och religiöst obunden. 

 

Föreningen skall: 

• Anordna och genomföra aktiviteter som bidrar till en öppen och inkluderande 

stadsdel 

• Verka för en god boendemiljö i stadsdelen  

• Långsiktigt bevara, upplysa och värna om kulturarvet och kulturvärdet i 

Bagaregården 

• Arbeta för att gemensamma gröna och/eller öppna områden i stadsdelen rustas 

upp 

• Bevara och utveckla naturliga platser för gränsöverskridande möten 

• Ge de boende/berörda i området möjlighet att påverka Plan-och Byggprocesser 

enligt gällande lagstiftning 

 

§ 3 Medlemskapet  
Föreningen har två olika typer av medlemsskap 

• Aktiva medlemmar. Föreningen är öppen för privatpersoner, förutsatt att 

stadgarna godtas och medlemsavgift betalts. Medlemmar har närvarorätt, 

yttranderätt och rösträtt på föreningens årsmöten. Aktiva medlemmar godkänns 

av styrelsen. Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande 

organ, årsmötet. Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte 

motarbetas eller om en medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens 
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stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad 

majoritet (3/5). Vid föreningens upplösande gäller § 11. 

• Passiva medlemmar. Föreningen är öppen för privatpersoner, förutsatt att 

stadgarna godtas. Medlemmar har närvarorätt på föreningens årsmöten. 

Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller om 

en medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen 

beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet (3/5). 

Vid föreningens upplösande gäller § 11. 

§ 4 Bidrag ti l l  föreningen 
Föreningen kan ta emot bidrag från privatpersoner och företag. Det finns ingen min. 

nivå för bidrag. Föreningen tar ej emot bidrag från politiska eller religiösa 

organisationer. 

§ 5 Årsmötet  
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under årets 

första fyra månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor 

innan mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på 

mötet, detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande. Dagordning 

och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan 

årsmötet.  

 

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare  

2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare  

3. Fastställande av dagordning  

4. Fastställande av röstlängd  

5. Årsmötets behöriga utlysande  

6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning  

7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning  

8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen  

9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag  

10. Val av ordförande  

11. Val av kassör  

12. Val av övriga ledamöter  

13. Val av suppleanter  
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14. Val av revisorer  

15. Val av valberedning  

16. Mötet avslutas  

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.  

§ 6 Extra årsmöte  
Om revisorerna, styrelsen eller ⅓ av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra 

årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg 

tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast 

de frågor som föranlett mötet behandlas.  

§7 Beslutsformer  
För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har 

rösträtt. Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begäran om votering används 

handuppräckning. Kan ej beslut nås genom lika röstetal så bordläggs ärendet tills 

majoritet kan uppnås. Styrelsen är beslutande organ mellan årsmöten. Styrelsen är 

beslutför med minst 3 st ledamöter närvarande. 

§ 8 Firmatecknare  
Firmatecknare är styrelseordförande och kassör i föreningen.  

§ 9 Verksamhetsår  
Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.  

§ 10 Stadgeändring  
Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra 

följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste 

minst 2 månader förflyta.  

§ 11 Upplösning  
Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra 

följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste 

minst 6 månader förflyta.  

Föreningens kvarvarande tillgångar prioriteras vid upplösning, enligt nedan: 
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• Medlemmar som lämnat bidrag och betalat medlemsavgift skall först prioriteras 

för återbetalning. Medlems andel för återbetalning beräknas enligt lämnat 

bidrag och medlemsavgift i förhållande till totala summan insatt i föreningen. 

• Eventuellt överskott skänkes till Göteborgs stad för upprustning av gröna 

områden i Bagaregården, mer preciserat på avslutande årsmöte. 

§ 12 Dokumentation / Administration 
Föreningen skall vara kontantfri. All dokumentation ska lagras digitalt och vara öppen 

och tillgänglig för alla i styrelsen. 

 
 


