Stadgar för Nordingrå Intresse- och FöretagarFörening
antagna vid årsmötet 18 mars 2012
§ 1 Firma
Föreningens namn är Nordingrå Intresse- och FöretagarFörening.
§ 2 Ändamål
Föreningen har till ändamål
- att ideellt och allmännyttigt arbeta för Nordingråbygden och dess utveckling
- medverka till kompetensutveckling i bygden i form av utbildning och information
- att fungera som resurs för idéer, planering och projektarbete genom att verka för
samarbete mellan föreningar och byar.
- vara samtalspartner gentemot myndigheter i frågor som gäller hela bygden eller delar
av den.
- Skapa goda förutsättningar för en positiv utveckling av näringslivet och tillväxten i
Nordingrå socken
§ 3 Styrelsens säte
Föreningen och dess styrelse har sitt säte i Nordingrå, Kramfors kommun, Västernorrland.
§ 4 Medlemskap och avgift
Föreningen är skyldig att föra förteckning över sina medlemmar.
Till medlem antas var och en, som vill arbeta för eller stötta föreningens ändamål och som
betalt årsavgift. Medlemsavgiften för nästkommande år fastställs av föreningens årsmöte.
För företagsmedlemskap krävs att man är företagare eller företagsledare och bedriver sin
verksamhet inom Nordingrå socken.
§ 5 Styrelse
Föreningens förvaltning och övriga angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst
fem och högst femton ledamöter samt minst två suppleanter. Ordförande väljs på ett år
medan övriga ledamöter väljs på två år, varav hälften varje år. Företagarna ska vara
representerade i styrelsen.
Suppleant kallas till styrelsemöte och har rätt att närvara med yttrande- och förslagsrätt men
får ej delta i beslut om inte suppleanten ersätter en ordinarie ledamot vid mötestillfället.
§ 6 Styrelsens arbete
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt firmatecknare.
Styrelsen är beslutför om fler än halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med
enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordförande.
Styrelsen bör sammanträda minst en gång varje kvartal.
Styrelsens arbete och användande av föreningens medel ska främja angivet ändamål.
Styrelsen ska tillse att medlen förvaltas på ett tillfredsställande sätt och att bokföring sker
enligt god redovisningssed. Verksamhetsberättelse ska upprättas liksom ekonomisk
årsredovisning samt verksamhetsplan och budget, om så behövs, för kommande
verksamhetsår.
Styrelse har rätt att tillsätta arbetsgrupper och utse projektansvariga.
Styrelsen skall föra medlemsförteckning och tillse att denna är aktuell.
§ 7 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassör var och en för sig, eller i annan
ordning om styrelsen så beslutar.
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§ 8 Räkenskapsår
Räkenskapsåret omfattar kalenderår. Styrelsens årsredovisning skall senast den 1 mars
överlämnas till revisorerna.
§ 9 Föreningen ska ha minst en revisor, vilken/vilka utses av årsmötet.
§ 10 Årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 1 april efter beslut av styrelsen. Extra årsmöte
hålles då styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt, eller minst en tiondel av
medlemmarna skriftligen begär detta – med motivering.
Kallelse ska ske tidigast fyra veckor och senast tre veckor före ordinarie årsmöte. Till extra
årsmöte kallas tidigast fyra och senast två veckor före. Kallelse ska ske genom brev eller epost samt anslås på anslagstavlor på Nordingråvallen och i Mjällom.
Ärenden vid årsmötet är följande:
1) Val av mötesordförande och sekreterare.
2) Fastställande av röstlängd
3) Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera stämmans
protokoll
4) Årsmötets behöriga utlysande
5) Styrelsens verksamhetsberättelse
6) Årsredovisning
7) Revisorernas berättelse
8) Fastställelse av resultat- och balansräkningarna
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10) Verksamhetsplan för kommande år och budget i förekommande fall
11) Medlemsavgifter
12) Antal ledamöter och suppleanter
13) Arvoden till styrelse och revisorer
14) Val av ordförande
15) Val av övriga ledamöter samt suppleanter
16) Val av revisorer
17) Val av valberedning
18) Förslag
19) Övriga ärenden
Varje medlem har en röst.
§ 11 Utträde eller uteslutning
Medlem som inte erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen. Bryter medlem mot
dessa stadgar eller på annat sätt skadar föreningen, kan en enhällig styrelse utesluta
medlemmen.
§ 12 Stadgeändring
För stadgeändring krävs beslut av årsstämma eller extrastämma med 2/3-dels majoritet.
§ 13 Upplösning
Föreningen upplöses om medlemmarna är eniga eller om 2 på varandra följande årsmöten
med 2/3-dels majoritet beslutar om detta.
Vid upplösningen ska föreningens behållna tillgångar tillfalla föreningslivet i Nordingrå.
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