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STADGAR FÖR ARKÖSUNDS INTRESSEFÖRENING 

 
§ 1  Föreningens namn och säte 

Föreningens namn är Arkösunds intresseförening (tidigare Arkösunds 
sportklubb och Arkösunds intresseförening). 

 
§ 2 Föreningens ändamål och syfte 
 Föreningen är politiskt och religiöst obunden. 
 Syftet med föreningen är att fylla allmännyttiga ändamål såsom: 

- Verka för bevarande och utvecklingen av en levande bygd, kust och 
skärgård samt turism, i linje med nationella och regionala program 

- Verka för att fler arbetstillfällen skapas 
- Verka för att samhällsservice, infrastruktur och kommunikationer fungerar 

och utvecklas på ett positivt sätt 
- Att föra de boende- och företags talan gentemot kommunen, myndigheter 

och organisationer rörande lokala frågor  
- Att vara remissinstans i frågor som rör föreningens ändamål 
- Att informera och före en dialog med de boende och företag i frågor som 

ovan uppräknats.  
Föreningen skall också verka för att anordna evenemang som t.ex. 
idrottsevenemang, viskvällar, majbrasa, midsommarfirande, etc, i syfte att väcka 
och underhålla intresset för Arkösund. 
Föreningen skall söka sådana bidrag som föreningen är berättigad till och som 
gagnar ändamålet med föreningen och samhället Arkösund. 

 
§ 3 Medlemskap, medlemmars rättigheter och skyldigheter 

Det finns två medlemsformer; företags/föreningsmedlem samt privatmedlem. 
Till medlem antas sökande (juridisk person eller privatperson) som förväntas 
följa föreningens stadgar och beslut samt bidrar till förverkligandet av 
föreningens ändamål.  
Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen eller via mail och prövas av 
styrelsen eller den som styrelsen utser. 
 
Rättigheter 
Medlem har rätt att delta på möten och sammankomster som anordnas av 
föreningen. Medlem har rätt till löpande information om föreningens 
verksamhet.  
Skyldigheter 
Medlem är skyldig att betala avgifter enligt stadgarna och av medlemsmöte 
fastställda avgifter. 
Medlem skall följa föreningens stadgar och beslut. 
Medlem skall meddela föreningen eventuella ändringar av kontaktuppgifter till 
medlemmen, såsom mailadress, fakturaadress, osv. 
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§ 4  Årsavgift och serviceavgift 
Medlem skall årligen till föreningen erlägga års- och serviceavgift, vars storlek 
beslutas av medlemsmöte. Avgifterna betalas på sätt och inom tid som styrelsen 
beslutar.  
Företags/föreningsmedlem betalar högre avgifter än privatmedlem.  

 
§ 5 Medlems utträde 

Medlem som utträder ur föreningen skall skriftligen meddela detta till styrelsen. 
Medlemmen anses omedelbart ha lämnat föreningen i och med begäran om 
utträde. Betalda avgifter återbetalas inte.  
 

§ 6 Uteslutning av medlem 
Medlem kan uteslutas ur föreningen. Uteslutning kan ske om medlem 
motarbetar föreningens ändamål och syften och det uppenbarligen skadar 
föreningens intressen.  
Uteslutning sker också om medlemsavgift inte betalas inom föreskriven tid.  
Beslut om uteslutning tas av medlemsmöte eller årsmöte.  
Betalda avgifter återbetalas inte. 

  
§ 7 Val 

Val av styrelse och andra funktionärer sker på medlemsmöte. Varje medlem är 
valbar. Valberedning utses på årsmöte. Valberedningens förslag till val skall 
bifogas kallelse till medlemsmöte. 

 
§ 8 Årsmöte 

Varje medlem kan till årsmöte inkomma med motion eller fråga. Motion eller 
fråga skall inkomma senast två veckor innan möte för att kunna behandlas på 
mötet.  
Röstberättigad vid årsmöte är medlem och som fullgjort sina förpliktelser 
gentemot föreningen.  
Varje medlem äger en röst per 100 kr i medlemsavgift vid medlemsmöte. Detta 
innebär att den som har exempelvis 100 kr att betala i medlemsavgift äger 1 röst 
medan den som har 500 kr att betala i medlemsavgift äger 5 röster.  
Notera att en person kan företräda både sig själv, såsom privatmedlem, och 
också företräda en juridisk person, såsom förenings/företagsmedlem.  
Medlem äger rätt att låta sig företrädas via skriftlig fullmakt genom annan 
medlem. Medlem kan endast företräda en annan medlem och sig själv.  
Beslut vid årsmöte sker med enkel majoritet. 
 

 Vid årsmöte skall avhandlas följande: 
1. Årsmötets öppnande 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3. Fastställande av röstlängd 
4. Godkännande av dagordning 
5. Val av två justeringsmän att, jämte ordföranden justera årsmötets protokoll 
6. Fråga om mötet är utlyst i behörig ordning 
7. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret 
8. Revisorernas berättelse 
9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
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11. Beslut om hur föreningens vinst eller förlust skall fördelas 
12. Beslut om kostnadsersättning till styrelseledamöter och revisorer för avslutat 

verksamhetsår. 
13. Val av valberedning, tre ledamöter, varav en sammankallande, jämte en 

suppleant 
14. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet och vilka angivits i utsänd 

dagordning 
15. Övriga ärenden till beslut vilka finns angivna i utsänd dagordning 
16.  Övriga frågor 
17. Mötet avslutas 

 
 
§ 9 Föredragningslista för ordinarie medlemsmöte (höstmötet) 

Ordinarie medlemsmöte hålls under sista kvartalet varje år.  
Röstberättigad vid möte är medlem och som fullgjort sina förpliktelser gentemot 
föreningen.  
Varje medlem kan till medlemsmöte inkomma med motion eller fråga. Motion 
eller fråga skall inkomma senast två veckor innan möte för att kunna behandlas 
på mötet.  
Varje medlem äger en röst per 100 kr i medlemsavgift vid medlemsmöte. Detta 
innebär att den som har exempelvis 100 kr att betala i medlemsavgift äger 1 röst 
medan den som har 500 kr att betala i medlemsavgift äger 5 röster.  
Notera att en person kan företräda sig själv, såsom privatmedlem, och samtidigt 
företräda en juridisk person, såsom förenings/företagsmedlem.  
Medlem äger rätt att låta sig företrädas via skriftlig fullmakt genom annan 
medlem. Medlem kan endast företräda en annan medlem och sig själv.  
Beslut vid årsmöte sker med enkel majoritet. 
 
Vid medlems skall avhandlas följande: 
1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3. Fastställande av röstlängd 
4. Godkännande av dagordning 
5. Val av två justeringsmän att, jämte ordföranden justera årsmötets protokoll 
6. Fråga om mötet är utlyst i behörig ordning 
7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 
8. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
9. Val av revisorer och suppleanter 
10. Val av andra ombud 
11. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår 
12. Fastställande av föreningens budget för kommande verksamhetsår samt 

föreningens mål för kommande verksamhetsår 
13. Ärenden som styrelsen hänskjutit till mötet och vilka angivits i utsänd 

dagordning 
14. Övriga ärenden till beslut vilka finns angivna i utsänd dagordning 
15.  Övriga frågor 
16. Mötet avslutas 
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§ 10 Extra medlemsmöte 
Till extra medlemsmöte kallas då styrelsen eller revisorerna finner extra 
medlemsmöte erforderligt. 
Till extra medlemsmöte kallas också då 25% av samtliga medlemmar skriftligen 
till styrelsen påkallar det för behandling av en specifik fråga.  
 

§ 11 Kallelse till års- och medlemsmöte (höstmötet) 
Kallelse till års- och medlemsmöte sker via e-post tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före ordinarie möte och senast en vecka före extra 
medlemsmöte. Kallelse via post sker endast efter särskild begäran därom. 
Information om års- och medlemsmöte kommer även att finnas på hemsidan; 
www.upplevarkosund.se.  

 
§ 12 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter samt tre suppleanter .  
Styrelseledamöter och suppleanter väljs för tiden från och med närmast 
kommande räkenskapsår till utgången av andra räkenskapsåret efter tillträdet. 
Mandattiden skall bestämmas så att hälften av ledamöterna och suppleanterna 
avgår vid utgången av det ena räkenskapsåret och återstoden vid påföljande 
räkenskapsår. Vid udda antal ledamöter och suppleanter avrundas till det antal 
som är närmast under hälften. 
Inom styrelsen utses förtroendeposter såsom ordförande, vice ordförande, 
sekreterare och kassör. 
Styrelsen skall beakta förslag från medlemmar i sitt arbete. 
Styrelsen är beslutsför vid minst hälften av ledamöterna eller suppleanterna 
närvarande.  
Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. 
Styrelsen kan adjungera lämpliga personer för styrelsearbete. 
Styrelsen skall senast den 28 februari avlämna sina redovisningshandlingar till 
revisorerna.  

 
§ 13 Firmateckning 

Föreningen tecknas av ordföranden eller den han sätter i sitt ställe. Vid uttag av 
föreningens medel tecknas föreningen av kassören och ordföranden tillsammans.   

 
§ 14 Räkenskapsår 
 Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december 
 
§ 15 Revisorer 

Revisorerna skall vara två till antalet samt två suppleanter. Dessa väljs vid 
ordinarie medlemsmöte.  
En Vald revisor och en suppleant utses för tiden från och med närmast 
kommande räkenskapsår till tiden för utgången av andra räkenskapsåret efter 
tillträdet.  
En annan vald revisor och en suppleant utses för tiden från och med ordinarie 
årsmöte varje år, efter ordning som bestäms vid valtillfället.  
Revisorerna skall avlämna sin revisionsberättelse senast två veckor innan 
årsmöte. 
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§ 16 Ändring av stadgar 
För ändring av stadgarna krävs två tredjedels majoritet (kvalificerad majoritet) 
vid två på varandra efterkommande möten (årsmöte och medlemsmöte). 

 
§ 17 Tvist 

Vid tvist om tolkning och tillämpning av dessa stadgar eller med stöd därav 
träffade beslut skall avgöras genom skiljenämnd.  
 

§ 18 Upplösning av föreningen 
För beslut om föreningens upphörande krävs två tredjedels majoritet vid två på 
varandra efterkommande medlemsmöten, varav ett ordinarie, som hålls med 
minst en månads mellanrum. 
 
Vid beslut om upplösning av föreningen skall lämplig person utses att, som 
likvidator, likvidera föreningen. Eventuellt överskott skall fördelas på projekt 
som gagnar föreningens ändamål i enlighet med beslut taget vid medlemsmöte. 
Enkel majoritet gäller för sådant beslut. 

 
§ 19 Stadgarnas fastställande 
 Dessa stadgar ersätter stadgar av den 27 maj 2003.  
 Dessa stadgar har ändrats vid årsmöte den 30 mars 2014. 

 
 
 

 
 
  
   
  


