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STADGAR   Marslidens Intresseförening                

§ 1. NAMN 

Föreningens namn är Marslidens Intresseförening, med förkortningen MIF.

§ 2. ÄNDAMÅL 

Föreningen har till ändamål 

  att verka för turism och fritidsaktiviteter i Marsliden med angränsande fritidsbyar och områden. 

 
 
 §3. MEDLEMMAR 

 

 Till medlem kan antagas person / familj / organisation eller företag med intresse för föreningens ändamål. 
Till familjemedlem räknas de som är folkbokförda på samma adress. 

 
 

§4. UTTRÄDE 
 

 
Medlem har rätt att när som helst efter meddelande till styrelsen, utträda ur föreningen. Medlem som icke 
erlagt medlemsavgift, anses ha utträtt ur föreningen. Återbetalning av erlagd avgift sker ej. 

§5. UTESLUTNING 

 Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt uppenbart skadar föreningen eller dess syften kan av 
styrelsen, efter skriftlig uppmaning att följa föreningens stadgar och styrelsebeslut, med omedelbar verkan uteslutas ur 
föreningen. Medlem har rätt att överklaga beslut om uteslutning till årsstämman. 

Återbetalning av erlagd avgift sker ej. 

§6. STYRELSE 

Föreningens styrelse består av ordförande, och 3- 6 ledamöter med 2- 4 suppleanter. En av ledamöterna skall utses till 
vice ordförande. Ordförande väljs för en tid av1 år, ledamöter och suppleanter väljs för en tid av 2 år, i en sådan ordning 
att helst hälften av dem väljs årligen. 

§ 7. SÄTE 

Föreningen har sitt säte i Vilhelmina kommun. 

§ 8. VERKSAMHETSÅR 

Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår. 

 § 9. ÅRSSTÄMMA 
 
Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsmöte 
som kan vara årsstämma, extra årsstämma eller medlemsmöte. Vid föreningsmöte har varje vid mötet 
närvarande medlem en (1) röst. Familjemedlem äger rösträtt från den dag familjemedlemmen fyllt 18 år. 

Omröstning sker öppet utom vid personval, där sluten omröstning skall äga rum om någon så begär. 

Beslut fattas; där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller 

den mening, som mötesordföranden biträder. 
Årsstämma hålls inom 6 månader efter årsskiftet. 
Extra årsstämma kan avhållas när styrelsen så anser erforderligt eller då minst 1/3 av medlemmarna så hos 

Styrelsen skriftligen begär. Extra årsstämma skall avhållas inom kommunen för föreningens säte. 
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Kallelse, med föredragningslista, skall finnas tillgänglig för medlemmarna i så god tid som möjligt, dock 

senast 30 dagar före årsstämma eller 14 dagar före extra årsstämma. 

Medlemmarna informeras genom e-post eller med information på föreningens hemsida. 

 

 

§10. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA 

 

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma: 

1. Mötets öppnande 
2. Godkännande av kallelse 
3. Fastställande av dagordning 
4. Val av ordförande för årsstämma 
5. Val av sekreterare för årsstämma 
6. Val av två justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare 
7. Styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. 
8. Revisorernas berättelse för samma tid 
9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning. 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

11. Fastställande av årsavgifter (enskild / familj) 
12. Val av ordförande för 1 år 

13. Val av 1-3 ledamöter och 1-2 suppleanter i styrelsen för 2 år 

14. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant för 1 år 

15. Val av 2 ledamöter i valberedningen för 1 år 

16. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsstämma, eller som enskild medlem hos styrelsen 
skriftligt begärt senast 60 dagar före årsstämma. 

17. Rapporter 

18. Skrivelser 

19. Avslutning 

§ 11. EXTRA  ÅRSSTÄMMA 

Vid extra årsstämma må endast till beslut upptagas ärende som varit angivet i kallelsen till mötet. Som 

ordförande fungerar föreningens ordförande, i den mån inte mötet annorlunda bestämmer. Över extra 

årsstämma föres protokoll, som justeras av två därtill vid mötet valda justeringsmän. 

§ 12. STYRELSENS UPPGIFTER 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på 

föreningens vägnar i alla ärenden vars handläggning icke regleras av dessa stadgar. 

 Det åligger styrelsen 

 att verka för föreningens ändamål 

 att verkställa av årsstämma fattade beslut. 

 att omhänderta föreningens ekonomi och bokföring. 

 att upprätta verksamhetsberättelse och årsbokslut samt framlägga dessa vid föreningens årsstämma. 

 att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar. 
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§ 13. STYRELSESAMMANTRÄDEN 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet styrelseledamöter så begär. 

Över sammanträdena skall föras beslutsprotokoll, i väsentliga frågor med motivering, vilket justeras av 

ordföranden och en därtill vald närvarande ledamot. Styrelsesammanträden kan utföras via telefon eller på plats. 

Kallelse till styrelsesammanträden skall utsändas minst en vecka före sammanträdet. Kallelsen omfattar 
styrelseledamöter, suppleanter och revisorer. Ordinarie ledamot som ej kan deltaga skall omedelbart anmäla förfall. 

Suppleant som tjänstgör för ordinarie ledamot anses enligt dessa stadgar som ordinarie. Annan suppleant må närvara   
och har yttranderätt men ej rösträtt. 

§ 14. STYRELSEARVODE 

Styrelsearvode utgår ej. Ersättning för havda resekostnader utbetalas till den som kallas till styrelsemöte eller reser i 

uppdrag från styrelsen mot reseräkning. Milersättning beslutas för varje verksamhetsår av styrelsen. 

 

§ 15. BESLUTSFÖRHET 

Styrelsen är beslutsför då ordförande eller vice ordförande samt minst halva antalet ledamöter är 

närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

§ 16. REVISION 

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två på årsstämma utsedda 

revisorer. 

Verksamhetsberättelse och årsbokslut skall överlämnas till revisorerna för granskning senast 14 dagar 

före ordinarie årsstämma. Revisorerna skall på årsstämma avge berättelse över sin granskning. 

Styrelseprotokoll tillställs revisorer löpande under verksamhetsåret. 

§ 17. VALBEREDNING 

Valberedningen skall bestå av 2 ledamöter och har till uppgift att föreslå om- eller nyval av ordförande, 

styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleant samt valberedning. 

 

§ 18. STADGEÄNDRING 

Ändring av dessa stadgar kan göras av årsstämma och kräver att minst två tredjedelar av dem som röstar 

biträder förslag om ändring. 

 

§ 19. UPPLÖSNING 

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall 

vara årsstämma, och att förslaget vid det sista mötet biträds av minst två tredjedelar av avgivna röster. Vid det 

senare tillfället skall även beslut fattas om disposition av föreningens egendom, vilken skall fördelas på ett 

enligt § 2 överensstämmande sätt. 

§ 20. IKRAFTTRÄDANDE 

Dessa stadgar träder i kraft fr o m  2018-01-01 då föreningens tidigare stadgar samtidigt upphör att gälla. 
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Ordförande      JO Häggblad
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