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STADGAR 
Nedanstående stadgar för Koloniföreningen Oscarshem III antogs den 23 maj 1992. 

 

§ 1 

Koloniföreningen Oscarshem III är en intresseförening för innehavare av ett med 
fastighetskontoret upprättat arrendekontrakt avseende området Oscarshem III. 

 

§ 2 

Medlem är den som erlagt medlemsavgift och innehar ett enligt § 1 upprättat arrendekontrakt. 
Som medlem räknas även make/maka och övriga familjemedlemmar. 

 

§ 3 

Inträde och utträde ur föreningen kan endast begäras av den/de som står upptagna som 
arrendetagare. 

 

§ 4 

Årsmötet är föreningens beslutande organ. Extra föreningsmöte kan hållas om behov 
föreligger. Kallelse till årsmötet skall vara medlem tillhanda senast tre veckor före utsatt 
möte. Beträffande extra föreningsmöte bör kallelse vara medlem tillhanda tio dagar före utsatt 
möte. 

 

§ 5 

Tidpunkt för årsmötet fastställs av styrelsen. Extra föreningsmöte kan hållas dels på styrelsens 
initiativ, dels om minst en tredjedel av medlemmarna till styrelsen inlämnar krav därpå. 

 

 



§ 6 

Föreningen skall ledas av en styrelse bestående av ordförande, kassör, sekreterare, två 
styrelseledamöter samt en suppleant. Mandatperioden är två år för respektive ordinarie post i 
styrelsen. Suppleant väljs för en mandatperiod om ett år. 

Valbar är endast den som uppfyller kraven enligt § 1 och § 2. 

Styrelsens arvode fastställs av årsmötet. 

 

§ 7 

Val av styrelseledamöter skall ske enligt följande: 

- Ordförande och sekreterare väljes vartannat år 
- Kassör och två styrelseledamöter vartannat år. 

Valåren får inte tangera varandra. 

- Suppleant väljes varje år. 
 
 

                                                                        § 8 

Årsmötet kan besluta om inrättande av ytterligare sysslor, såväl arvoderade som icke 
arvoderade, inom ramen för föreningens verksamhet. 

 

§ 9 

Styrelsen skall ha minst ett protokollfört sammanträde per verksamhetsår. I styrelseprotokoll 
skall dagordning och tidpunkt för årsmöte anges. 

 

§ 10 

Föreningens verksamhet skall finansieras genom en av årsmötet fastställd årlig 
medlemsavgift. Föreligger behov av kapitaltillskott kan ett extra föreningsmöte besluta om 
höjning av tidigare fastställd medlemsavgift. 

 

 

 

 



§ 11 

Föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer, valda av årsmötet. Mandatperioden 
är två år. En suppleant väljs för en mandatperiod om ett år. Valbar är endast den som 
uppfyller kraven enligt § 1 och § 2. 

Revisorernas arvode fastställs av årsmötet. 

 

§ 12 

Finner revisorerna föreningens räkenskaper väl förda samt överens-stämmande med 
redovisade verifikationer, skall i revisionsberättelsen revisorerna föreslå årsmötet bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet för det aktuella verksamhetsåret. 

 

§ 13 

Kan revisorerna ej föreslå ansvarsfrihet skall åtgärdsfrågan hänskjutas till årsmötet för beslut 
om åtgärder att vidtaga. 

 

§ 14 

Gällande ordningsregler för koloniföreningen Oscarshem III är de som stadgas i 
arrendeavtalets fjärde paragraf. 

 

§ 15 

Årsmötet kan besluta om tillägg till arrendeavtalets ordningsregler. Dessa får dock inte bryta 
mot vad nämnda fjärde paragraf stadgar. 

 

§ 16 

Vägrar medlem att rätta sig efter gällande regler, kan styrelsen föreslå årsmötet besluta om 
uteslutning ur föreningen. Den uteslutne förlorar då genast de förmåner medlemskapet 
innebär. 

 

§ 17 

Om föreningen upplöses skall vid antingen ordinarie årsmöte eller extra föreningsmöte beslut 
fattas om hur föreningens tillgångar och skulder skall hanteras. 


