Stadgar för Andelsföreningen Folkets Park Kävlinge U.P.A
§1.
Denna förenings firma är Andelsföreningen Folkets Park i Kävlinge utan personligt ansvar (UPA
§2.
Föreningen har till ändamål att inom Kävlinge äga jordområde för parkanläggning och
koloniträdgårdar åt föreningens medlemmar.
§3.
Föreningen har sitt säte i Kävlinge.
§4.
Varje medlem skall i föreningen deltaga med en insats av tre hundra kronor. Medlem må deltaga i
föreningen med högre än enkel insats, dock inte över 500 st. Medlem äger en röst oavsett antalet
insatser. Insatsen erlägges kontant.
§5.
Avliden medlem, maka, make, sambo, partner eller arvingar är berättigad i den avlidnes ställe
inträda som medlem. Skulle ej sådan finnas återgår andelen eller andelarna till föreningen.
Ovanstående förhållande skall anmälas till styrelsen inom ett år. Om så ej sker upphör
medlemskapet och andelen tillfaller föreningen.
§6.
För föreningens förbindelser häftar endast föreningen tillgångar.
§7.
Föreningens styrelse skall bestå av fem ledamöter med två ersättare som på årsstämman väljes
bland föreningens medlemmar för en tid av två år, det första året vid starten väljes tre ledamöter
samt två på ett år. Ordförande och kassör utses av årsstämman.
§8.
Föreningens firma, tecknas förutom av styrelsen, av två av styrelsen därtill utsedda
styrelseledamöter. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta det krävs för att sköta
föreningens angelägenheter. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som i korthet
upptager vad därvid blivit beslutat, och fordras för fattandet av giltigt beslut att minst tre personer
äro närvarande och dessa är ense om beslutet. Är fler än tre ledamöter närvarande, gäller det beslut
som erhåller pluralitet; är röstetalet lika, segrar det beslut som biträdes av ordföranden. Alla
skriftliga avhandlingar, som styrelsen ingår för föreningen, skall undertecknas å föreningens vägnar
och med utsättande av dess antagna benämning, styrelsens medlemmar är ansvariga, en för alla och
alla för en, för föreningens medel och tillhörigheter.
§9.
Skulle ordförande eller kassör av någon anledning avgå under mandatperioden skall det kallas till
extra stämma för att utse efterträdare. Skulle någon av de övriga ledamöterna avgå uppflyttas
ersättarna till ordinarie plats.

§10.
Kallelse till föreningsstämma sker genom annons i två av ortens dagstidningar. Andra meddelande
till medlemmarna kan ske på samma sätt. Annonsering om årsstämma skall ske tidigast fyra veckor
före stämma, senast två veckor föreordinarie och en vecka före extra stämma.
Skall frågan om ändring av stadgar eller upplösning av föreningen skall detta kungöras i kallelsen.
Stadgeändring, upplösning av föreningen och överlåtelse av mark beslutas av två efter varandra
stämmor, varav en skall vara ordinarie. Ovannämnda beslut kräver minst två tredjedels majoritet för
att äga giltighet.
§11.
Över föreningens vid fattade beslut föres protokoll, vilka justeras av ordföranden jämte två därtill
utsedda medlemmar. Rätt till talan vid sammanträde med föreningen äger envar som fullgjort sina
inbetalningar. Varje medlem äger vid omröstning en röst, även medlem får genom fullmakt rösta för
en frånvarande.
Föreningens beslut bestämmes genom enkel röstpluralitet.
Erhålla vid val två eller flera personer lika antal röster, bestämmes utgången genom lottning, utfalla
rösterna lika för skilda meningar, gäller den mening ordföranden biträder.
§12.
I och för granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper vilka avslutas för kalenderår, utses
på årsstämman två revisorer och en ersättare, räkenskaperna skall vara tillgängliga under februari
månad, för att revisionsrapporten skall vara färdig före mars månads ingång.
§13.
Alla föreningens kontanta medel, som icke behövs för löpande utgifter, skall insättas p
bankinrättning eller placeras på annan för föreningen fullt betryggande sätt. Medel ur bank uttages
ej med mindre än styrelsen så beslutar.
§14.
Ordinarie årsmöte hålles i mars månad. Av årets vinst skall styrelsen sedan nödiga avskrivningar
gjorts skall resten av överskottet överföras till reservfonden.
§15.
I de fall som ej särskilt nämnts gäller lag 1987:667 om registrerad förening för ekonomisk
verksamhet.
§16.
Om Andelsföreningen är ansluten till riksorganisation eller på annat sätt medlem i riksorganisation,
skall riksorganisationens villkor för bokföring, ekonomiska redovisningsprinciper, samt övriga
stadgeenliga verksamhetsvillkor, anses vara anslutna till Andelsföreningens stadgar. Om villkor står
i strid mot varandra, skall fråga om anslutning till riksorganisation avgöras på nästkommande
årsmöte.
§17.
Andelsföreningen skall senast i december månad fatta beslut om verksamhetsplan och budget för
nästkommande år. Denna paragraf skall behandlas på årsmötet.
Antagna på stämmorna 11 mars 2009 och 10 Mars 2010

