STADGAR	
  FÖR	
  FÖRENINGEN	
  CONVENIUM	
  ÖSTERLEN	
  	
  
Antagna den 14 februari 2016
§ 1 Namn
Föreningens namn är Convenium Österlen.
§ 2 Ändamål
Convenium Österlen är en ideell förening med syftet att skapa ett forum på Österlen för att
ge människor möjlighet att genom begrundan, inspiration, tystnad, goda samtal,
skönhetsupplevelser, litteratur, musik, konst och poesi sätta livsfrågorna i centrum. Syftet är
att erbjuda mötesplatser för personer med olika kulturell och religiös bakgrund samt
seminarie-, utbildnings- konferens- och därmed förenlig verksamhet för existentiell
medvetenhet och andlig utveckling.
§3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte på Österlen	
  
§ 3 Medlemskap
Till medlem antas den som kan väntas följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade
beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.
§ 4 Medlemsavgift
Varje medlem skall årligen betala en årsavgift vilken beslutas av årsmötet. Årsavgiften
betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.	
  
§ 5 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter. Styrelseledamöter väljs
av årsmötet. Styrelsen utser inom sig en ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är
beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen företräder
föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å
föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.	
  
§ 6 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller de som styrelsen utser till särskilda
firmatecknare.	
  
§ 7 Revisorer
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en revisor.	
  
§ 8 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december	
  

§ 9 Årsredovisning
Styrelsen skall lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före årsmötet.	
  
§ 10 Årsmöte
Årsmöte hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie årsmöte skall
följande ärenden behandlas:	
  
1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av
protokollförare.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringsmän.
4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur
vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorn.
10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Val av revisor.
14. Val av valberedning.
15. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor.
16. Övriga ärenden och motioner.
§ 11 Kallelse och andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsmöte. Kallelse till föreningsmöte skall innehålla en uppgift om de
ärenden som skall förekomma. Kallelsen skall utfärdas tidigast fyra veckor före och senast
två veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före föreningsmöte.
Kallelse till års- och föreningsmöte och andra meddelanden sker genom e-mail eller som
brev med posten till samtliga medlemmar.
§ 12 Rösträtt
Varje medlem äger en röst. Rösträtten utövas av medlemmen personligen, genom
ställföreträdare eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt.
§13 Utträde
Medlem som önskar utträda ur förenings ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
§14 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att
betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller
uppenbarligen skadat förenings intressen.	
  

§ 13 Upplösning
Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar anslås till verksamhet med
liknande värdegrund efter beslut av föreningsstämma. För upplösning av föreningen krävs
beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet angivna röster

