Stadgar för Föreningen Grythyttelistan
Antagna vid medlemsmöte den 12 maj 2010.
§ 1. Ändamål
Föreningen Grythyttelistan är en allmännyttig ideell organisation med syftet att genom
information och opinionsbildning värna om Grythyttan som bygd och hela kommunens
utveckling. Föreningen utgör också basorganisation för den partipolitiskt obundna valsedeln
Grythyttelistan i det kommunala allmänna valet.
§ 2. Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan erhållas av varje person som ansluter sig till föreningens syfte.
Medlem som inte erlägger medlemsavgift enligt §11 kan uteslutas av styrelsen.
Medlem som motarbetar föreningens syfte eller skadar föreningens verksamhet kan efter
förslag från styrelsen uteslutas av medlemsmötet.
§ 3. Verksamhet
Föreningen utgör basorganisation för den partipolitiskt obundna valsedeln Grythyttelistan i
kommunala allmänna val. Den har därvid att fastställa valprogram för listans förtroendevalda
och att utse dessa. Verksamhetsåret är kalenderår.
§ 4. Medlemsmöte
Medlemsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Medlemsmöte hålls minst två gånger
per år, varav ett benämns höstmöte och ett vårmöte. Beslut fattas med enkel majoritet och
varje närvarande medlem har en röst.
Höstmöte hålls i november månad, varvid följande ärenden avseende nästkommande
verksamhetsår ska behandlas:
Val av ordförande och styrelseledamöter
Val av revisor
Beslut om medlemsavgift
Vårmöte hålls i mars månad, varvid följande ärenden ska behandlas:
Styrelsens och revisorns berättelser
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsens förslag om verksamheten.
Styrelsens och revisorernas berättelser publiceras på föreningens webbplats senast en vecka
före årsmötet.
§ 5. Styrelse
För att handha den löpande verksamheten utser höstmötet en styrelse bestående av ordförande
och ytterligare två till fyra ledamöter för det följande kalenderåret. Styrelsen svarar för
föreningens räkenskaper och företräder föreningen vid externa kontakter.
Till vårmötet ska styrelsen redogöra för det gångna årets verksamhet och räkenskaper.

§ 6. Revision
För granskning av föreningens räkenskaper utser höstmötet en revisor och en ersättare.
§ 7. Firmateckning
Styrelsen utser inom sig en kassör.
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören, var och en för sig.
§ 8. Styrelsens beslutsformer
Styrelsens beslut kan fattas vid fysiskt sammanträde eller med med e-post som
kommunikationsmedel. Ärenden avgörs med enkel majoritet.
§ 9. Kallelse till medlemsmöte.
Kallelse till medlemsmöte görs av styrelsen senast en månad före mötesdagen. Till vårmöte
skall kallelse göras senast två månader före mötesdagen. Av kallelsen ska framgå vilka
ärenden som medlemsmötet ska behandla. Kallelse görs på föreningens webbplats.
§ 10. Medlemsförslag
Medlem kan väcka förslag till medlemsmöte rörande föreningens verksamhet. Sådant förslag
ska inlämnas till styrelsen senast tre veckor före mötet. Förslaget och eventuellt yttrande från
styrelsen publiceras på webplatsen senast en vecka före medlemsmötet.
§ 11. Finansiering
Föreningens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter enligt höstmötets beslut. Därtill
kan föreningen ta ut avgifter från dem på Grythyttelistan som innehar arvoderade kommunala
uppdrag och uppbära partistöd från kommunen.
§ 12. Föreningens upphörande
Föreningen kan upplösas om beslut om detta fattas vid två på varandra följande
medlemsmöten, varav det ena ska vara årsmöte. Om så sker ska det andra mötet besluta om
hur eventuella tillgångar hanteras.
§ 13. Ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar fordras beslut med två tredjedels majoritet vid höst- eller
vårmöte. Ändring kan också ske genom beslut med enkel majoritet vid två på varandra
följande medlemsmöten.

