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Stadgarfiir Sturkii Samhiillsf6rening
sl

Stud.6 Samhiillsfdrcninglir en partipolitiskt ncutral sammanslutningav fastighetsegarc
och
andramcd f6reningenssyftcnsympatiserande
penoner.
$2
F6reningcnhartill uppgrftaft tillvarata mcdlcrnmarnas
intrcssci derasegenskapav bocndept
STURKO, att vcrka fdr STURKO's utvcckling och mot fdrsimrad scrvicc och att i
ovanstlendesyftenverkasamortrrandc$ fdreningaroch organpe STURKO.

s3
F0reningensangcligenhcter handhasav cn styrclsc bestlendc av minst sex ledamOter.
Ordf0randeviljes se$kilt fdr en tid av ett er, medandvriga styrelseledamOter
viiljes filr en tid
av tvl tr, dock att fiirsta gtngen val skerskall halvaantaletvliljas ftir cn tid av ett 5r. Styrclsen
skall inom sig utsevicc ordfOrandc,
sekrctcrarcoch kass$r.
Avglendc ledam6terkan omviljas.
$4
Styrclsenbeslutari fr8gor om antagningav medlcmmar.Stpelsen fir uteslutamedlemsom
inte inom fdrcskriven tid crligger stadgadtrsavgift eller som, enligt styrelscn,motvcrkar
f6rcningensintre.sse.

Ss
F6reningenssanrmantrideniir f,rsm0teoch extra sammantrflde.
F6reningensammantriidertill
trsm6tetredjesdndagencfter Trettondagcn.
Styrelseniger sammankallaextrasammantridemedf6reningenpl tid och plats,som styrelscn
bcstiimmer.S$dantsammautr&leiir styrelsenskyldig att utlys4 n?irdet f6r viss angivenfrlga
ptfordras av minst cn fcmtcdcl av fiircningcnsmedlemmar.Vid cxtra sammantrideftr bcslut
ej fattasi andrafrAgorin somangivitsi kallelsen.
$6
Kallelse till lrsrntitet skall tillsammansmed den f6r sammantr5detfdreslagnadagordningen
ansl8si Sturk6'safftircr och pe andraHmpliga platserminst {orton dagari f6wig. Detsamma
gAllerextrasammantriidc,dock skall tiden dAvarattta dagar.
$7
Vid fdreningenssammantriden6ger varje deltagandeen rdst. R6stninggcnom fullmakt fer
ske,varvidmcdlemdockej igcrrdstriitt f0rmcriin en fullmakt.

sr

All omr&tning vid f6reningenssammantridenverkstiilles6ppet,diircst ej sammantriidet,fdr
visst fall, beslutaratt omrdstningenskall varasluten.
Vid lika r0stetal6gerordf0randenutslagsrdst,dock icke vid val, diir lottcn skiljer.

smWl.

$e
Vid trsm0teskall fdljandeirendenfOrckommatill behandling:
1) Val av ordfOrandcoch Ovrigafunktion?ucrf6r sasrmantrfldct.
2) Behandlingav verlrsamhets-ochrcvisionsberittelser.
3) Frlga om ansvarsfrihetf6rstyrelscn.
4) Faststlillandeav antaletledam6teri styrelsen.
5) Val av ordfOrande.
6) Val av ledam0terochzuppleanteri styrclsen.
4 Val av tvl rcvisorer.
8) Faststalandeav irsavgiftensstorlek.
9) Arenden,vilka av styrclscnf0rclagtslrsmdtet.
10)Arcndensomvickts i enlighetmedS10.
11) Gniga ircrden somsammantr6det
bcslutarupptatill behandling.
$10
A,rendcsom mcdlemdnskarfll behandlatvid trsm6te,skall senasttio dagari fdrvig anmilas
till styrclscn.

$u
Det lligger styrclsenatt handhafrrcningcrs angelEgenheter.
Styrelsenskall f{ir fOrcningens
andamglfdrvalta desstillglngar samt meddelabemyndigandeatt tecknafdreningensfirma.
F6rcningcnsrikenskapett$ll avslutasvid utglngen av varje rikenskapelr. Rf,kenskapsiret
omfattartidcn 1/1 - 3llLz.Arligen f<ireden5/1 skall styrelsenavgcredovisningoch beriittclse
Overhandhavandet
av fdreningensmcdel och av sina itgdranden i 6vrigt. Dennaberittclsc
granskas
skall
av revisorerna,vilka har att f&c lrsnrOtctdirdvcr avgebcrittelsc med till- eller
avstyrkandcav ansva$ifrihet.
$12
Styrelseniigeratt i cn arbetsordningmeddelan6rmarebcstimmelserfdr arbetetsbedrivande.

s13
Beslut av iindring av dessastadgareller uppl0sning av fiireningen fllr enda.* fattas vid
trsmOtet.
F6r giltighet av sidant beslutcrfordrasatt detsammafattasvid tvi nist cfter varandrafttljande
8rsm6tenmedminst 3/4 -dels majoritct.
$14
Vid f6rcningcnsupplOsningskall dcss tillglngar i cnlighct mcd vid lrsm6tct fattat bcslut
disponcrasfdrnndamll, somkan ansesEapafdreningenssyffen.

