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§ 1 

 
Ändamål och verksamhetsområde  

 
1. Hagaby Villaägareförening är en partipolitiskt obunden sammanslutning av 

villaägare i Hagaby, Örebro. 
 
2. Föreningen har sitt säte i Örebro. Det geografiska verksamhetsområdet är 

Hagaby, Örebro Kommun. 
 
3. Föreningens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen i egenskap av 

villaägare i Hagaby i enlighet med dessa stadgar. Föreningen ska bevaka och 
agera i frågor rörande infrastruktur och säkerhet inom Hagabyområdet och i 
dess omedelbara närhet samt också verka för trivsel och god grannsämja. 

 
§ 2 

 
Medlemskap 

 
1. Medlemskap är personligt. Med medlem jämställs dock person, som ingår i 

samma hushåll som medlem. Rättigheter och skyldigheter enligt dessa 
stadgar tillkommer dock i varje särskilt fall endast en person per hushåll. 

 
2. Boende i fastighet belägen i området Hagaby kan erhålla medlemskap i 

föreningen. Äganderätten ska kunna styrkas vid inträde i föreningen om så 
begärs. 

 
3. Medlem kan uteslutas på grund av uraktlåtenhet att erlägga medlemsavgift 

eller brott mot föreningens stadgar och mötesbeslut. Medlem som utträtt ur 
föreningen äger ej rätt till föreningens tillgångar. 

 
4. För att kunna inneha uppdrag som ledamot i föreningens styrelse erfordras 

medlemskap i föreningen. 
 
5. Föreningen kan vara ansluten till läns- eller riksorganisation. Årsmötet 

beslutar om tillhörighet i enlighet med medlemmarnas intressen. 
 

 
§ 3 

 
Medlemsavgifter 

 
1. Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet. 
 
2. Medlemsavgiften ska vara inbetald senast 1 juni. 
 

 



 
§ 4 

 
Årsmöte 

 
1. Ordinarie årsmöte skall hållas under första halvåret. Extra möte 

sammankallas av styrelsen antingen på eget initiativ eller när det – för att 
behandla viss angiven fråga – begärs av medlemmar, som tillsammans utgör 
minst 1/4 av föreningens medlemsantal per den 31 december föregående år. 

 
2. Extra möte skall hållas inom 2 månader från det begäran inkommit till 

styrelsen. I nämnda tidsperiod skall i förekommande fall inte inräknas 
månaderna juni, juli och augusti. 

 
3. Styrelsen kallar till ordinarie årsmöte eller extra möte och bestämmer tid och 

plats för mötet. Kallelse skall utsändas, annonseras eller på annat sätt nå 
medlemmarna minst 14 dagar före mötet. 

 
4. Medlemmar får till årsmöte inkomma med motioner, som skall vara styrelsen 

tillhanda senast 7 dagar före mötet. 
 
5. Vid ordinarie möte äger varje medlem en röst. Vid extra möte får ej beslut 

fattas i andra frågor än vad som angivits i kallelsen. Vid lika röstetal har 
mötesordföranden utslagsröst. 

§ 5 
 

Styrelse 
 

1. Styrelsen skall bestå av ordförande och ytterligare minst tre (3) ledamöter. 
Årsmötet fastställer samtliga styrelsemedlemmar som väljs för ett (1) år. 
Styrelsemedlemmar kan återväljas. 

 
2. Arvoden är en fråga för varje från tid till annan vald styrelse. Eventuella 

arvoden fastställs av årsmötet.  
 
3. Styrelsen skall handha föreningens angelägenheter och intressen, förvalta 

dess tillgångar och föra protokoll över sina sammanträden. Det åligger 
dessutom styrelsen att föra medlemsmatrikel. 

 

4. Skriftliga handlingar som utfärdas av föreningen ska undertecknas av 
ordförande eller två styrelsemedlemmar. Styrelsemedlemmar äga dock rätt att 
underteckna sådan handling som berör deras verksamhet. Underskrift ska 
alltid ske med angivande av föreningens namn. 

 
5. Styrelsen skall föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter och 

vid årets slut, upprätta resultaträkning och balansräkning samt till ordinarie 
årsmöte avge verksamhetsberättelse.  

 
6. Kallelse till styrelsemöte utfärdas av ordföranden. 



 
7. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter är närvaran-

de. Vid lika röstetal i omröstning har ordföranden utslagsröst. 
 
 

 
§ 6 

 
Verksamhetsår och revision 

 
1. Föreningens verksamhetsår är kalenderår och föreningens räkenskaper skall 

vara avslutade den 31 december. 
 
2. Styrelsens förvaltning granskas av två (2) revisorer utsedda av årsmötet. 

Styrelsen skall senast 30 dagar före årsmötet lämna erforderliga handlingar till 
revisorerna för granskning. Revisionsberättelse skall avges till styrelsen senast 
14 dagar före årsmötet och därefter föreläggas årsmötet. 

 
3. Det åligger revisorerna att granska föreningens inkomster och utgifter och 

däröver avgiva berättelse, tillse att styrelsens beslut ej strida mot lag eller 
dessa stadgar samt att till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. 

 
 

§ 7 
 

Valberedning 
 

1. Valberedningen skall ge förslag till val av styrelse och övriga funktionärer och 
tillställa styrelsen detta förslag senast 14 dagar före det möte vid vilket val skall 
hållas. 

 
 

§ 8 
 

Stadgeändring och upplösning 
   

1. Beslut om ändring av dessa stadgar ska beslutas av två på varandra följande 
möten, varav minst ett ordinarie årsmöte. Beslut om om ändring av dessa stad-
gar kan också fattas vid årsmöte förutsatt att minst 3/4 av samtliga avgivna 
röster biträder ändringsförslaget. 

 
2. Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast av två på varandra 

följande möten. Ett av dessa möten skall vara årsmöte. Båda besluten skall 
fattas med minst 3/4 av samtliga avgivna röster. 

 
3. Vid föreningens upplösning skall föreningens tillgångar användas för ändamål 

som sammanfaller med föreningens intressen och verksamhetsområde eller 
annat allmännyttigt ändamål som av allmänt möte beslutas. 
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