HKF 5200
HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Antagen av kommunfullmäktige 2018‐02‐19, § 16

Stadgar för föreningen Samverkan i Huddinge, ideell förening
INLEDANDE BESTÄMMELSER

§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är ”Samverkan i Huddinge, ideell förening”.

§ 2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Huddinge kommun.

§ 3 Ändamål
Föreningen har som ändamål att genomföra trygghetsskapande åtgärder inom
avgränsade geografiska områden i syfte att öka attraktiviteteten i områdena och att
utgöra en inkluderande plattform för organiserad samverkan mellan den offentliga
sektorn, näringslivet, akademier, civilsamhällets aktörer och invånarna inom
Huddinge kommun.

§ 4 Mål och vision för verksamheten
Föreningens vision är att Huddinge kommun ska vara en av de tre populäraste
kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Föreningens riktade
insatser tas fram i särskilda verksamhetsplaner utifrån forskning och beprövad
erfarenhet och bygger på följande mål:
o
o
o
o
o
o

förebygga brott,
skapa en ökad trygghet,
möjliggöra fler arbetstillfällen,
bidra till att fler blir behöriga att söka eftergymnasial utbildning,
stärka det demokratiska värdegrundsarbetet, samt
möjliggöra att goda nätverk skapas genom kulturella och sportsliga
aktiviteter.

Föreningen ska bevaka och tillvarata medlemmarnas enskilda intressen.

§ 5 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två
styrelseledamöter i föreningen.
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FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 6 Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan erhållas av juridisk person som är beredd att stödja
föreningens ändamål. Som medlem kan antas Huddinge kommun och sådan
juridisk person som är
o fastighetsbolag med säte i och/eller verksamhet i Huddinge kommun,
o förening med säte och verksamhet i Huddinge kommun,
o akademi, högre lärosäte eller stiftelse med verksamhet i Huddinge
kommun.
När medlemsavgiften är erlagd är den juridiska personen medlem och förs in i
medlemsförteckningen. Beslut om antagande av medlem fattas av styrelsen.

§ 7 Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna, skadar föreningen, motverkar föreningens
syften, eller som inte uppfyller sina förpliktelser mot föreningen kan uteslutas.
Styrelsen beslutar om medlem ska uteslutas. Beslut om uteslutning får ej fattas
utan att medlemmen fått tillfälle att yttra sig. I de fall styrelsen beslutat att utesluta
en medlem har denne rätt att få beslutet omprövat vid nästa föreningsstämma.
Medlem som uteslutits är skyldig att erlägga medlemsavgift och serviceavgift för
hela det räkenskapsår under vilket uteslutning sker.

§ 8 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen
och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som begärt utträde
ur föreningen är skyldig att erlägga medlemsavgift och serviceavgift för hela det
räkenskapsår under vilket utträdet sker.

§ 9 Medlemsavgift och serviceavgift
Medlemsavgiften är lika för alla medlemmar och fastställs vid ordinarie
föreningsstämma. Finansiering av föreningens verksamhet sker genom
serviceavgifter vars storlek fastställs av ordinarie föreningsstämma.
Medlemsavgift och serviceavgift ska erläggas årligen av samtliga medlemmar
senast innan utgången av april månad.

§ 10 Verksamhets‐ och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1
januari till och med den 31 december.
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ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA och EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

§ 11 Tidpunkt, kallelse
Föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas i
Huddinge kommun före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen
bestämmer. Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska av styrelsen senast tre
veckor före mötet tillställas medlemmarna via brev eller e-post. Har förslag väckts
om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan
förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess
medlemmar ska det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser,
revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och
inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för
medlemmarna senast en vecka före stämman. I kallelsen ska anges var dessa
handlingar finns tillgängliga.

§ 12 Förslag till motioner att behandlas av föreningsstämman
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av föreningsstämman.
Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman.
Styrelsen ska till stämman avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 13 Rösträtt samt yttrande‐ och förslagsrätt
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. En medlems rätt vid
föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller av den som är
medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftligt
undertecknad fullmakt.

§ 14 Beslut och omröstning
Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning ska äga rum om någon
så begär. Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än
hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden
biträder. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal
avgörs valet genom lottning, om inte föreningsstämman före valet har beslutat
något annat. När det gäller beslut om ändring av föreliggande stadgar samt beslut
om upplösning av föreningen gäller särskilda regler; se §§ 26 – 27 nedan.

§ 15 Ärenden vid ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma ska beslut fattas i följande ärenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stämmans öppnande.
Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordning.
Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen.
Beslut om
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a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen, samt
c) ansvarsfrihet gentemot föreningen för styrelseledamöterna.
10. Beslut om
a) verksamhetsplan och budget för innevarande
verksamhets/räkenskapsår,
b) styrelsens förslag, samt
c) motioner som getts in i den ordning som sägs i § 12 ovan.
11. Fastställande av medlemsavgifter och serviceavgifter för pågående
verksamhetsår.
12. Val av de styrelseledamöter som inte ska utses av kommunfullmäktige i
Huddinge kommun.
13. Val av den styrelsesuppleant som inte ska utses av kommunfullmäktige i
Huddinge kommun.
14. Anmälan av styrelseledamot och styrelsesuppleant som utsetts av
kommunfullmäktige i Huddinge kommun.
15. I förekommande fall val av en revisor jämte en revisorssuppleant.
16. Val av tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska
utses till sammankallande.
17. Eventuellt övriga frågor som anmälts i samband med dagordningens
godkännande.
Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen
eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till
föreningsstämman.

§ 16 Fullmäktiges ställningstagande
Föreningen ska se till att fullmäktige i Huddinge kommun får ta ställning innan
sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt.

§ 17 Extra föreningsstämma
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsstämma. Styrelsen är skyldig
att kalla till extra föreningsstämma när en revisor eller minst hälften av
föreningens röstberättigade medlemmar så begär. Sådan framställning ska göras
skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra föreningsstämma ska den inom 14
dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.
Kallelse med förslag till föredragningslista för extra föreningsstämma ska
tillställas medlemmarna via brev eller e-post senast sju dagar före mötet.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra föreningsstämma får de som
gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra
föreningsstämma får endast det som föranlett stämman upptas till behandling.
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VALBEREDNINGEN

§ 18 Sammansättning och åligganden
Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, valda vid
ordinarie föreningsstämma. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller
minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen ska senast fyra
veckor före ordinarie föreningsstämma tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid
stämmans slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast två veckor före
ordinarie föreningsstämma ska valberedningen meddela röstberättigade
medlemmar sitt förslag. Kravet för valbarhet till uppdrag i valberedningen är att
vederbörande är anställd hos någon av medlemmarna i föreningen.
REVISORER

§ 19 Revision
För granskning av föreningens årsredovisning och bokföring, samt styrelsens
förvaltning, väljer föreningsstämman en auktoriserad revisor och en auktoriserad
revisorssuppleant. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll samt övriga handlingar. Föreningens räkenskaper ska vara
revisorn tillhanda senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Revisorn ska
till styrelsen överlämna sin revisionsberättelse senast 14 dagar före ordinarie
föreningsstämma.
STYRELSEN

§ 20 Styrelsens sammansättning
Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter och utses för tiden från
ordinarie föreningsstämma till utgången av nästa ordinarie föreningsstämma.
Kommunfullmäktige i Huddinge kommun utser en styrelseledamot och en
styrelsesuppleant. Övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter utses av
föreningsstämman. Kravet för valbarhet till dessa uppdrag är att vederbörande är
anställd hos någon av medlemmarna i föreningen. Föreningsstämman utser för
samma mandattid som gäller för styrelsen även ordförande och vice ordförande i
styrelsen. Slutligen utser föreningsstämman sekreterare, kassör och de övriga
befattningshavare som behövs. Vid ledamots förhinder inträder suppleant enligt
den turordning som fastställts vid ordinarie föreningsstämma.
Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid, om ledamoten eller den som har
utsett honom begär det. Anmälan om avgång ska göras hos styrelsen och, om en
ledamot som inte är vald på föreningsstämma vill avgå, även hos den som har
tillsatt ledamoten. Om ledamot avgår under mandattiden, ska fyllnadsval förrättas
av den som har tillsatt ledamoten.
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Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt,
men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får
utses till befattning inom styrelsen. Mandatperioden för styrelseledamöter,
suppleanter och ordföranden ska gälla från ordinarie föreningsstämma till och
med nästkommande ordinarie föreningsstämma.
Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott för särskilda ändamål.

§ 21 Styrelsens skyldigheter
Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens
angelägenheter. När föreningsstämman inte är samlad är styrelsen föreningens
beslutande organ med ansvar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska, inom
ramen för dessa stadgar, svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer
samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att:
o
o
o
o
o
o

tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
verkställa av föreningsstämman fattade beslut
planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
ansvara för och förvalta föreningens medel,
tillställa revisorn räkenskaper m.m. enligt § 19, samt
upprätta verksamhetsberättelse, årsredovisning och budget, utarbeta
verksamhetsplan och bereda förslag till årsmötet.

§ 22 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet
ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter
kallats och fler än hälften av ledamöterna är närvarande. För alla beslut krävs att
minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst. I brådskande fall får ordföranden besluta att
ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om
särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid det närmast därefter
följande sammanträdet. Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska
justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare.
Avvikande mening ska antecknas till protokollet.

§ 23 Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får delegera sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av
ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller
anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande ska fortlöpande
underrätta styrelsen härom. Sker sådan delegation, ska styrelsen handla med
omsorg och fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas.
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AVSLUTANDE BESTÄMMELSER
§ 24 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som
inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande
föreningsstämma. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§ 25 Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol.
Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras
enligt lagen om skiljeförfarande. Dock ska följande gälla rörande kostnaderna för
skiljeförfarandet.
o Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för
den skiljeman man utsett.
o Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.
Sekretess ska inte gälla för sådant skiljeförfarande och skiljedom.

§ 26 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar är ej giltigt med mindre än att beslutet fattats
vid två på varandra följande föreningsstämmor med minst en månads mellanrum,
varav minst en ordinarie föreningsstämma, och den stämma som sist har hållits
biträtts av en majoritet motsvarande minst två tredjedelar av de röstande samt att
beslutet godkänts av kommunfullmäktige i Huddinge kommun.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som
styrelsen.

§ 27 Upplösning av föreningen
Beslut om ändring av dessa stadgar är ej giltigt med mindre än att beslutet fattats
vid två på varandra följande föreningsstämmor med minst en månads mellanrum,
varav minst en ordinarie föreningsstämma, och den stämma som sist har hållits
biträtts av en majoritet motsvarande minst två tredjedelar av de röstande samt att
beslutet godkänts av kommunfullmäktige i Huddinge kommun.
I beslut om upplösning av föreningen ska föreningens tillgångar och
nettotillgångar återlämnas till medlemmarna. Föreningens handlingar ska
överlåtas till Huddinge kommuns arkiv.
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