
STADGAR
ftir

Habo Ljungs Villalgarftirening

$ 1. Foreningens firma iir Habo Ljungs Villaigarftirening.

$ 2. Frireningen har tillZindamll att friimja medlemmarnas intresse
att fr[mja och tillvarata dess gemenskap och gemensalrma intresse sisom
midsommarfest, grillfest, julfest m.m.
att tillvarata och underhilla fcireningens brygga
att tillvarata och underhilla Synvillan och dess gemensamma lekredskap och
aktivitetsytor samt av annat av ftireningen iigt material.
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$ 3. Styrelsen har sitt siite pfl Habo Ljung i Lomma kommun.

$ 4. Medlem skall deltaga i ftireningen med en insats av 250 kr per nr ( 1998)

\-/ 
Medlem iiger ej deltaga mer iin med en medlemsavgift per ir.

$ 5. Storleken pi medlemsavgiften best?immes pi ftireningens flrsmote.

$ 6. Styrelsen bestlr av minst 5 ledamdter och minst tvi suppleanter.
Styrelsen kan adjungera andra medlemmar att ingi i olika kommitt6er.
Aven styrelsen kan inom sig bilda kommitt6.
En kommitt6 kan vara midsommarkommitt6, bryggkommitt6 m.m.

$7. Revisor skall vara en ordinarie och en suppleant.

$ S. Styrelseledamot och suppleant v?iljes pt ordinarie flrsmtite, fiir en valperiod ftir
ordftirande och kasscir pi tvi ir och civriga ledamiiter och suppleanter pi ett ir.
Vartannat ir viiljes ordfiirande och vartannat ir viiljes kasstir dock ej samma ir.
Revisor och revisorsuppleant viiljes pi ett &r.
Valberedning om tre personer viiljes pi irsmcitet, varav en iir sammankallande.
Valberedningen skall fdrbereda de i $ 15 angivna valen.

$ 9. Om ledamot eller suppleant avghr, innan den period fdr vilken han valts Zir till
iinda, skall val av ersdttare fcir iterstoden av perioden vidtagas.
Detta kan ske vid extra &rsmdte, men kan ocksi anstA till ordinarie flrsmcite.

$ 10. Fcireningens rikenskapslr omfattar tiden lll - 3lll2.

$ I l. Kallelse till floreningens irsmcite skall ske tvl veckor innan irsmdtet.

$ 12. Till medlem antages boende inom Habo Ljungs geografiska omrAde
eller som har intresse av omrfldet och dess aktiviteter.



t, 13. F<ir att bli hedersmedlem skall nominering ske till styrelsen sorn behandlar
iirendet. Val till hedersmedlem kan endast ske pi irsmcjtet.

- $ i4. Fcireningens firma tecknas, fiirutom av styrelsen i sin helhet, av den
eller dem som styrelsen utser.

$ 15. Vid ordinarie irsmcite skail ftiljande 2irende ftirekomma:
1. Val av mcitesordftirande
2. Val av protokollftirare
3. Val av justeringsmiin, tillika rcistrlknare
4. Frlga om irsmtjtets utlysts i behtirig ordning
5. Faststillande av rdstliingd
6. Verksamhetsberlttelse
7. Kassatabli

V 8. Revisors berlttelse'f'' '; 
;:. Frigan om beviljande av ansvarsfrihet fiir styrelsen
10. Val av styrelseledamdter jiimte suppleanter
I 1. Val av revisor jiimte suppleant

\-, 12. Val av valberedning
13. Fastst?illande av irsavgift och bitplatsavgifter
14. Ovrisa drenden

$ 16. Vid irsmotet har varje medlem en rcist ftir varje av honom trll fullo
betalt insats.

$ 17. Valbar till uppdrag i ftreningen iir medlem som uppfyller $ 4 och $ 12.

$ 18. Fcir iindring i stadgarna skall antagas skall tvi av varandra ftiljande forenings-
mdte besluta om detta. Beslut tages vid Wi tredjedels majoritet.

$ 19. Ordinarie irsmcite skall hillas inom sex minader efter utg5ngen av varje
rdkenskapsir.

\.,,
$ 20. Extra irsmcite utlyses av styrelsen vid behov. Styrelsen skall ock utlysa

extra flrsmtite om det av uppgivet pfrkallas av minst en femtedel av
ftireningens medlemmar.

\l .t ,l I Medlem som onskar drende upptaget till behandling vid ordinarieJ  4 r .

irsmrite skall gtira framstiillning hiirom till styrelsen senast tjugo dagar
fcire irsmcitet.


