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STADGAR 
        
         för 

 
Hörjagården Förening u.p.a. 

 
Antagna vid ordinarie föreningsstämma den 25 april 2019 

 
 
§ 1     Föreningens namn 
 
Föreningens namn är Hörjagården Förening u.p.a. 
 
 
§ 2     Verksamheten 
 
Föreningen har till syfte att främja andelsägarnas intressen. Föreningens verksamhet 
ska vara att bibehålla och förvalta befintlig samlingslokal inkl intillliggande annex, 
samt uthyras till föreningens andelsägare, till myndigheter och övriga inrättningar och 
i övrigt till organisationer och enskilda vilka har behov av och önskar använda 
lokalen. 
 
 
§ 3     Föreningens säte 
 
Föreningen och dess styrelse har sitt säte i Hörja, Hässleholms kommun, Skåne län. 
 
 
§ 4     Medlemskap 
 
Ansökan om att bli andelsägare prövas av styrelsen. Till andelsägare kan antas en 
sökande som kan förväntas delta i föreningens verksamhet på det sätt som lagen 
kräver. Sökanden skall också uppfylla de krav som med hänsyn till arten och 
omfattning av föreningens verksamhet bör ställas på andelsägarna. Medlemskap får 
vägras om särskilda skäl för det finns. 
Det åligger styrelsen att föra ett andelsregister med medlems fullständiga namn och 
hemvist, samt det antal andelar, med vilka medlemmen deltager i föreningen. 
 
 
§ 5     Medlems skyldighet 
 
Varje andelsägare är skyldig att betala andelsavgift enl stadgarna, samt att i övrigt 
följa föreningens stadgar och beslut. 
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§ 6     Insats 
 
Varje andelsägare ska delta i föreningen med ett andelsbelopp på 100 kr. Insatsen 
betalas som ett engångsbelopp. När andelsbeloppet är betalt erhåller medlemmen 
ett andelsbevis. Andelsbevis får inte utan styrelsens medgivande överlåtas.  
I arvshänseende gäller dock bestämmelserna i allmän lag. En insats återbetalas 
endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar. 
 
 
§ 7     Medlemsavgift 
 
Medlemsavgift är i denna förening ersatt med en andelsavgift, att betalas en gång vid 
inträdet i föreningen. 
 
 
§ 8     Uteslutning 
 
En medlem som grovt har åsidosatt sina skyldigheter mot föreningen, eller inte längre 
deltar i föreningens verksmhet på det sätt som lagen kräver, eller inte längre uppfyller 
de kraven som med hänsyn till arten och omfattningen av föreningens verksamhet 
bör ställas på medlemmarna, får uteslutas. Ett beslut om uteslutning fattas av 
föreningsstämman. 
 
 
§ 9     Upphörande av medlemskap 
 
Medlem/andelsägare upphör först i samband med att föreningen upplöses. 
 
 
§ 10   Styrelse 
 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter och med lägst en 
och högst tre styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs 
vid ordinarie föreningsstämman. 3 st resp 4 st styrelseledamöter väljs för en tid av två 
år med ett års förskjutning. 3 st styrelsesuppleanter väljs för en tid av ett år. 
Avgår styrelseledamot eller suppleant  innan mandatperioden gått ut kan styrelsen 
vid behov utse en erättare. 
Styrelsen utser sen inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. 
 
 
§ 11   Revisorer 
 
För granskning av styrelsens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens 
förvaltning utses två revisorer och två revisorssuppleanter av ordinarie 
föreningsstämma och väljs för en tid av ett år. 
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§ 12   Räkenskapsår 
 
Föreningens räkenskapsår är 1 januari t o m 31 december. 
 
 
§ 13   Årsredovisning 
 
Styrelsen skall lämna årsredovisning senast fyra veckor före ordinarie 
föreningsstämma. Denna redovisning skall bestå av resultaträkning, balansräkning 
samt förvaltningsberättelse. 
 
 
§ 14   Ärende på ordinarie årstämma 
 
Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom fyra månader från räkenskapsårets 
utgång.  Extra föreningsstämma då styrelsen finner sådan nödvändig. 
      
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas: 
 
1/   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
2/   Föredragande och godkännande av dagordning. 
3/   Val av två st justeringsmän för årsmötet. 
4/   Fråga om föreningsstämman är behörigen utlyst. 
5/   Styrelsens årsredovisning uppläses. 
6/   Revisorernas berättelse uppläses. 
7/   Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt hur överskott/ 
      underskott skall disponeras. 
8/   Fråga om ansvarsfrihet för sittande styrelse. 
9/   Val av 3 st resp 4 st st styrelseledamöter för två år. 
10/ Val av 3 st styrelsesuppleanter för ett år. 
11/ Val av 2 st revisorer jämte ersättare för ett år. 
12/ Val av 3 st ledamöter i valberedningen, varav en utses till sammankallande. 
13/ Övriga frågor 
14/ Mötets avslutande. 
 
 
§ 15  Kallelse till föreningsstämma 
 
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till stämman sker genom annonsering i 
ortspressen eller på sätt föreningsstämman beslutar. Sådan kallelse skall vara 
utfärdad senast 8 dagar före stämmans avhållande. 
 
 
§ 16  Föreningen vinst  
 
Fritt eget kapital enligt balansräkning skall enligt föreningsstämmans beslut 
balanseras i ny räkning, fonderas eller delas ut till andelsägarna i förhållande till 
inbetalda insatser. 
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§ 17  Ändring av stadgar 
 
Beslut om ändring av dessa stadgar samt om föreningen skall träda i likvidation fattas 
på sätt som anges i lagen om ekonomiska föreningar. 
 
 
§ 18  Upplösning av föreningen 
 
Om föreningen upplöses ska bibehållna tillgångar fördelas mellan andelsägarna i 
förhållande till inbetalda insatser. 
 
 
§ 19  Övrigt 
 
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller Lag (2018:672) om ekonomiska 
föreningar utgiven av Sveriges Riksdag. 
 
 

Hörja den 25 april 2019 
 

Kjell-Arne Svensson 
 

           Inger Johansson               Eva Hansson 
          Annika Hörgerud                                        Bertil Aronsson 
           Bodil Johansson               Per-Olof Nilsson 


