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Vårsta Biblioteks Vänner 

                                                Stadgar för Vårsta Biblioteks Vänner. 

 
§ 1.    Föreningen Vårsta Biblioteks Vänner är en idéell förening som har till ändamål att stödja Vårsta  

          Bibliotek och att främja dess utveckling. Genom olika kulturella aktiviteter värnar vi det 

          skrivna ordet och skapar intresse för litteratur. Föreningen är partipolitiskt obunden. 

 

§ 2.    Medlemskap i föreningen förvärvas genom betalning av årsavgift avseende kalenderår. 

 

§ 3.    Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. 

 

§ 4.    Kallelse till årsmötet skall ske minst två veckor i förväg. 

 

§ 5.    Årsmötet hålls senast i mars månad. Vid årsmötet skall följande behandlas: 

  

1. Mötets öppnande 

2. Mötets stadgeenliga utlysning 

3. Godkännande av dagordning 

4. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 

6. Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

7. Beslut om fastställande av verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport och styrelsens 

ansvarsfrihet. 

8. Val av ordförande 

9. Val av styrelseledamöter, en revisor, en revisorssuppleant och valberedning 

10. Fastställande av årsavgift för nästkommande år samt budget- och verksamhetsplan 

11. Övriga ärenden som läggs fram av styrelsen eller som av medlem skriftligt anmälts till styrelsen 

senast en vecka före årsmötet. 

12. Årsmötet avslutas 

 

§ 6.    Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande samt ytterligare minst  

          fyra, högst sex ledamöter. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. 

 

§ 7.   Styrelsen sammanträder då ordföranden finner det påkallat eller då minst tre ledamöter begär det.   

         Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har  

         ordförande utslagsröst. 

 

§ 8.    Extra föreningsmöte hålls då styrelsen anser det erforderligt eller då minst tio medlemmar hos  

          styrelsen begär sammankallande av möte för behandling av ett eller flera särskilda ärenden. 

 

§ 9.    Vid årsmöte och extra föreningsmöte har mötesordförande utslagsröst vid lika röstetal. 

 

§ 10.  Verksamhetsberättelse, bokföring och årsredovisning skall tillställas revisorn senast fyra veckor  

          före ordinarie årsmöte. 

 

§ 11.   Ändring av stadgarna eller beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas vid årsmöte och  

           då två tredjedelar av de närvarande är ense om beslutet. Vid beslut om föreningens upplösning  

           skall även fastställas hur tillgångarna skall disponeras. 


