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Stadgar fiir Sturkii Samhiillsf6rening

sl
Stud.6 Samhiillsfdrcning lir en partipolitiskt ncutral sammanslutning av fastighetsegarc och
andra mcd f6reningens syftcn sympatiserande penoner.

$2
F6reningcn hartill uppgrft aft tillvarata mcdlcrnmarnas intrcssc i deras egenskap av bocnde pt
STURKO, att vcrka fdr STURKO's utvcckling och mot fdrsimrad scrvicc och att i
ovanstlende syften verka samortrrandc $ fdreningar och organ pe STURKO.

s3
F0reningens angcligenhcter handhas av cn styrclsc bestlendc av minst sex ledamOter.
Ordf0rande viljes se$kilt fdr en tid av ett er, medan dvriga styrelseledamOter viiljes filr en tid
av tvl tr, dock att fiirsta gtngen val sker skall halva antalet vliljas ftir cn tid av ett 5r. Styrclsen
skall inom sig utse vicc ordfOrandc, sekrctcrarc och kass$r.
Avglendc ledam6ter kan omviljas.

$4
Styrclsen beslutar i fr8gor om antagning av medlcmmar. Stpelsen fir utesluta medlem som
inte inom fdrcskriven tid crligger stadgad trsavgift eller som, enligt styrelscn, motvcrkar
f6rcningens intre.sse.

Ss
F6reningens sanrmantriden iir f,rsm0te och extra sammantrflde. F6reningen sammantriider till
trsm6te tredje sdndagen cfter Trettondagcn.
Styrelsen iger sammankalla extra sammantride med f6reningen pl tid och plats, som styrelscn
bcstiimmer. S$dant sammautr&le iir styrelsen skyldig att utlys4 n?ir det f6r viss angiven frlga
ptfordras av minst cn fcmtcdcl av fiircningcns medlemmar. Vid cxtra sammantride ftr bcslut
ej fattas i andra frAgor in som angivits i kallelsen.

$6
Kallelse till lrsrntitet skall tillsammans med den f6r sammantr5det fdreslagna dagordningen
ansl8s i Sturk6's afftircr och pe andra Hmpliga platser minst {orton dagar i f6wig. Detsamma
gAller extra sammantriidc, dock skall tiden dA vara ttta dagar.

$7
Vid fdreningens sammantriden 6ger varje deltagande en rdst. R6stning gcnom fullmakt fer
ske, varvid mcdlem dock ej igcrrdstriitt f0rmcriin en fullmakt.

sr
All omr&tning vid f6reningens sammantriden verkstiilles 6ppet, diircst ej sammantriidet, fdr
visst fall, beslutar att omrdstningen skall vara sluten.
Vid lika r0stetal 6ger ordf0randen utslagsrdst, dock icke vid val, diir lottcn skiljer.



smWl.

$e
Vid trsm0te skall fdljande irenden fOrckomma till behandling:

1) Val av ordfOrandc och Ovriga funktion?ucr f6r sasrmantrfldct.
2) Behandling av verlrsamhets- och rcvisionsberittelser.
3) Frlga om ansvarsfrihet f6rstyrelscn.
4) Faststlillande av antalet ledam6ter i styrelsen.
5) Val av ordfOrande.
6) Val av ledam0ter och zuppleanter i styrclsen.
4 Val av tvl rcvisorer.
8) Faststalande av irsavgiftens storlek.
9) Arenden, vilka av styrclscn f0rclagts lrsmdtet.
10) Arcnden som vickts i enlighet med S10.
11) Gniga ircrden som sammantr6det bcslutar uppta till behandling.

$10
A,rendc som mcdlem dnskar fll behandlat vid trsm6te, skall senast tio dagar i fdrvig anmilas
till styrclscn.

$u
Det lligger styrclsen att handha frrcningcrs angelEgenheter. Styrelsen skall f{ir fOrcningens
andamgl fdrvalta dess tillglngar samt meddela bemyndigande att teckna fdreningens firma.
F6rcningcns rikenskapet t$ll avslutas vid utglngen av varje rikenskapelr. Rf,kenskapsiret
omfattar tidcn 1/1 - 3llLz.Arligen f<ire den 5/1 skall styrelsen avgc redovisning och beriittclse
Over handhavandet av fdreningens mcdel och av sina itgdranden i 6vrigt. Denna berittclsc
skall granskas av revisorerna, vilka har att f&c lrsnrOtct dirdvcr avge bcrittelsc med till- eller
avstyrkandc av ansva$ifrihet.

$12
Styrelsen iiger att i cn arbetsordning meddela n6rmare bcstimmelser fdr arbetets bedrivande.

s13
Beslut av iindring av dessa stadgar eller uppl0sning av fiireningen fllr enda.* fattas vid
trsmOtet.
F6r giltighet av sidant beslut crfordras att detsamma fattas vid tvi nist cfter varandra fttljande
8rsm6ten med minst 3/4 -dels majoritct.

$14
Vid f6rcningcns upplOsning skall dcss tillglngar i cnlighct mcd vid lrsm6tct fattat bcslut
disponcras fdrnndamll, som kan anses Eapafdreningens syffen.


