STADGAR för Brännöföreningen, org.nr 857204-5568
Föreningen bildades 16 augusti 1983 och utgör en sammanslagning av flera föreningar inom
ön, den äldsta bildad 1932. Föreningen är en ideell förening med namnet Brännöföreningen.
Brännöföreningen har sitt säte på Brännö i Göteborgs kommun.

§1.

Syften och ändamål

Föreningen ska utgöra de fast- och säsongsboendes forum för gemensamma
angelägenheter.
Föreningen ska samla viljor och intressen enligt demokratisk tradition med huvudsyftet att
utveckla ö-samhället Brännö, stärka dess identitet och hävda dess rätt gentemot omvärlden.
Huvudsyftet uppnås genom att föreningen ska:




driva idrotts- och ungdomsverksamhet, självständigt och i samverkan med
idrottsgrenar, berörda förbund och samhälle. Målet för idrottsverksamheten är att ge
såväl uppväxande som äldre generationer tillfälle till fysisk aktivitet och stimulerande
samvaro.
driva social och kulturell verksamhet, självständigt och i samverkan med
grupperingar, institutioner, studieförbund och samhälle. Målet för de sociala och
kulturella verksamheterna är att ge fast- och säsongsboende tillfällen till
stimulerande och berikande samvaro, genom såväl nöjen och underhållning som
kulturell och konstnärlig bildning.

Föreningen ska tillvarata medlemmarnas intressen i Södra Skärgården gentemot
myndigheter, trafikinstitutioner, kommunala förvaltningar och bolag samt omvärlden i
övrigt.
Detta ska ske självständigt eller i samverkan med andra föreningar och grupperingar som
förvaltar tillgångar och driver intressen likartade Brännöföreningens.

§2.

Ekonomi

Brännöföreningens ekonomi bygger på frivilligt och oavlönat arbete från medlemmar samt
närstående personer och organisationer. Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår är
kalenderår.
Medel tillförs genom medlemsavgifter, donationer, arrangemangs-överskott,
egendomsförvaltning och verksamhetsbidrag.
Brännöföreningen ska sträva efter att ha sådana tillgångar i anläggningar och likvida medel

att de angivna syftena och målen kan uppnås.

§3.

Medlemskap

Medlemskapet är personligt, vilket innebär att endast fysiska personer kan bli medlemmar.
Medlem är den som är fast- eller säsongsboende på Brännö som respekterar dessa stadgar,
och som betalt av årsmötet fastställd årsavgift eller ingår i familj som betalat familjeavgift.
Nedsatt medlemsavgift ska tillämpas för personer under 20 år. Barn och ungdomar under 14
år kan endast bli medlemmar som medlem av familj i vilken minst en person som är 20 år
eller äldre är medlem.
Medlemsavgift avser kalenderår och ska vara erlagd före det möte aktuellt kalenderår
medlemmen önskar utöva sin rösträtt.

§4.

Styrelse

Föreningens styrelse ska bestå av ordförande, minst 6 ledamöter jämte två suppleanter.
Ordförande väljs varje år. Övriga styrelsemedlemmar väljs på två år. Hälften av ledamöterna
väljs udda år och andra hälften jämna år.
Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Till styrelsens
sammanträden kallas även suppleanterna. Suppleant äger rösträtt endast om ordinarie
ledamot är frånvarande.
Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Styrelsen utser inom sig ett verkställande utskott (VU) som handlägger löpande ärenden.
Medlemmar i verkställande utskottet kan vara ordförande, sekreterare eller kassör i
styrelsen men ska inte ha andra fasta funktioner i föreningen.
Med löpande ärenden menas sådant som inte bedöms kräva hela styrelsens deltagande.
Kontakter med kommun och mindre, offentliga organ handläggs av VU. Inköp av
förbrukningsmaterial och tjänster handläggs av VU.

§5.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.
Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar och
årsmötets beslut.
Styrelsen äger frågan om föreningsarbetets organisering utifrån stadgarna och
årsmötesbeslut. Styrelsen kan tillsätta arbetsutskott, projektgrupper eller ge enskilda
medlemmar särskilda uppgifter beroende på vad som är lämpligt vid varje tidpunkt.

Styrelsen är dock alltid ytterst ansvarig för föreningsarbetet och måste se till att dessa
uppdragstagare får tydliga ramar och löpande redovisar vilka resultat som uppnås.
Styrelsen ska vidare:







arbeta för syften och ändamål i §1
ansvara för att föreningens egendom förvaltas och underhålls på ett tillfredställande
sätt
ansvara för att av årsmötet beslutad verksamhetsplan, budget och övriga
årsmötesbeslut verkställs
handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper
avge årsredovisning till revisorer i god tid inför årsstämman för det senaste
räkenskapsåret
tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, mötesprotokoll,
medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av närhelst de
så begär

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det nödvändigt eller om minst tre
styrelseledamöter begär detta.

§6.

Revisorer

Föreningen ska ha två revisorer och en revisorsuppleant. Dessa utses av årsmötet ett år i
taget. Revisorerna ska avge sin revisionsberättelse till styrelsen minst två veckor före utlyst
årsmöte.

§7.

Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Årsmöte hålls på Brännö på datum som fastställts av styrelsen och som infaller mellan 10
februari och 10 mars.
Kallelse till årsmöte ska anslås minst tre veckor i förväg på ön, på föreningens webbplats och
lämpliga sociala medier, samt sändas per e-post till medlemmar som lämnat sin epostadress.
Förslag/motioner från styrelse och medlemmar ska vara inlämnade till styrelsens sekreterare
två veckor före utlyst möte.
Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiska redovisning och styrelsens förslag liksom
inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga på föreningens webbplats
senast en vecka före utlyst möte.

Vid föreningens årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
2. Godkännande av föredragningslistan.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Fastställande av årsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
9. Inlämnade förslag från styrelse och medlemmar.
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget.
11. Val av föreningsordförande på 1 år.
12. Val av minst 3 styrelseledamöter på 2 år.
13. Val av minst 2 suppleanter på 1 år.
14. Val av 2 revisorer och 1 revisorsuppleant på 1 år.
15. Val av valberedning bestående av minst två personer på 1 år.

§8.

Föreningsmöten

Övriga föreningsmöten utlyses av styrelsen. Kallelse sker via anslag minst två veckor i förväg
på ön, på föreningens webbplats och lämpliga sociala medier, samt sänds per e-post till
medlemmar som lämnat sin e-postadress. Minst ett föreningsmöte ska hållas under juni, juli
eller augusti.
Extra föreningsmöte utlyses av styrelsen då den finner det påkallat eller då minst 10% av
föreningsmedlemmarna så begär i skrivelse till styrelsen.

§9.

Rösträtt

Vid årsmöte och föreningsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan
inte utövas genom ombud.

§10. Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Röstning sker öppet om inte sluten omröstning särskilt begärs. Beslut fattas, såvida dessa
stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst. Vid sluten omröstning och vid personval avgör dock lotten. Röstning med
fullmakt är inte tillåten.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på

mötet.

§11. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av två på varandra följande föreningsmöten
varav det ena ska vara årsmöte. I kallelse till båda dessa möten ska förslaget till
stadgeändring anges.

§12. Upplösning
Upplösning av föreningen kan ske genom beslut av två på varandra följande årsmöten om
minst 2/3 av de närvarande medlemmarna vid båda mötena är ense om beslutet. I beslutet
om upplösning ska också anges hur föreningens tillgångar ska behandlas.

Brännö 1 maj 1995.
Årsmötestider enligt §7 beslutade på årsmöte 1998.
Stadgarna reviderades vid årsmötet 2016-03-06.

