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Stadgar
Pålstorps Sommarby
§1
Föreningens namn är Pålstorps Sommarby. Styrelsen har sitt säte i Helsingborg.
§2
Föreningens ändamål är att arrendera jord, för att därå till medlemmarnas nytta och trevnad,
anordna koloniträdgårdar. Vilka i lotter av olika storlek till medlemmarna mot kontrakt upplåtas till
det arrende och de villkor som av årsmötet bestämmas.
§3
Varje medlem skall i föreningen deltaga med en insats som av årsmötet bestämmes, att betalas
kontant då inskrivning i föreningen sker. Medlem får endast deltaga med en enkel insats.Ansökan
om inträde i föreningen skall ske skriftligt till styrelsen, som prövar och beslutar om ansökningen
må bifallas.Till medlem i föreningen må endast antagas person, som är myndig samt svensk
medborgare och har hemvist i Helsingborg.
§4
arrendeavgiften och medlemsavgift beslutas vid årsmötet och skall erläggas enligt anvisning.
§5
Medlem som uteslutes eller frivilligt utträder ur föreningen är ej berättigad återfå den erlagda
insatsen eller andel i möjlig beslutad vinstutdelning. Nedlagda kostnader å jord för plantering,
stängsel och byggnader ersättes ej av föreningen.
§6
För föreningens förbindelser svara endast föreningens tillgångar, förfallna och oguldna insatser och
andra avgifter inberäknade.
§7
Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller annorledes genom sitt handlingssätt skadar
föreningen eller dess anseende, må efter hemställan av styrelsen av föreningssammanträde
uteslutas ur föreningen. För uteslutning fordras, att förslaget biträdes av minst 2/3 av de i
omröstningen deltagande.
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§8
Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse, bestående av fem till nio ledamöter med 3
suppleanter. Såväl ledamöter som suppleanter utses å ordinarie föreningssammanträde för två år i
sänder, dock avgå genom lottning efter första årets slut minst hälften av ledamöterna och därefter
vartannat år återstoden.
Ordförande i styrelsen samt kassör utses å ordinarie föreningssammanträde. I övrigt konstituera
sig ledamöterna inom styrelsen.
Utsedda styrelsesuppleanter inträda vid förfall för ordinarie styrelseledamöter i den ordning, vari
de utsetts.
Styrelsen förvaltar föreningens angelägenheter enligt gällande lag om ekonomiska föreningar.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande eller då minst tre styrelsemedlemmar begärt
styrelsesammanträde.
§9
Föreningens firma tecknas av två på årsmötet utsedda styrelsemedlemmar.
§10
Styrelsens räkenskaper granskas av två revisorer, vilka jämte en suppleant utses av årsmötet.
§11
Räkenskaperna skola avslutas för kalenderåret före den 20 januari året därefter för revisorerna
tillgängliga. Revisorerna skola senast den 31 januari hava fullgjort sitt uppdrag och därefter avgiva
skriftlig berättelse.
§12
Ordinarie årsmöte hålles varje år i februari/mars å tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra
sammanträden så ofta styrelsen anser nödigt eller minst en fjärdedel av samtliga medlemmar så
påkalla, eller revisorerna finner omständigheterna så påfordra.
§13
Kallelse till årsmöte, sommarmöte och höstmöte skall ske minst 3 veckor förut och kallelsen till
extra möte minst 7 dagar förut, genom brev eller mail. Under månaderna maj – september
dessutom genom anslag å föreningens anslagstavlor. Under hela året dessutom genom anslag å
föreningens hemsida.
§14
Uppstår tvist rörande ömsesidiga rättigheter och skyldigheter, eller föreningens angelägenheter i
övrigt, och kan tvisten ej å föreningsmöte eller i godo biläggas, får saken ej dragas inför domstol,
utan skall hänskjutas till skiljemäns avgörande. Skiljemännen skall vara fem och utses sålunda, att
de tvistande vardera väljer två och dessa fyra utser den femte. I övrigt gäller enligt till varje tid
gällande lag.
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§15
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, av
vilka det ena skall vara årsmöte.
§16
Beslut om sommarbyns upplösning kan ske endast vid två på varandra följande föreningsmöten, av
vilka det ena skall vara årsmöte. För sådant beslut erfordras att två tredjedelar av
koloniföreningens samtliga medlemmar därom skola vara ense.
§17
Om föreningen upplöses skola dess behållna tillgångar i första hand användas för återbetalning av
medlemmarnas insatser, varefter eventuellt befintligt överskott skall lika fördelas mellan
medlemmarna.
§18
I övrigt skall beträffande föreningen bestämmelserna i gällande lag om ekonomiska föreningar
lända till efterrättelse.
__________
Att förestående stadgar blivit antagna vid extra möte med medlemmarna
den _____ 2017
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