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Logen i Gröndal UF 
 

 

 

 

S T A D G A R 
 

 

Antagna på föreningens vårmöte den 10 mars 2011. Ersätter stadgarna från den 1 mars 1948. 

 

 

§ 1  Namn, hemort och språk 

Föreningens namn är Logen i Gröndal UF. Föreningens hemort är Esbo och dess språk 

svenska.  

 

§ 2  Syfte och verksamhetsformer 

Föreningens syfte är att i Gröndal med omnejd samla svenska barn, ungdomar, deras föräldrar 

och andra vuxna till meningsfull samvaro under deras fritid. För detta ändamål anordnar 

föreningen idrottsverksamhet, fester, teater, kurser, klubbverksamhet, föredrag, diskussioner, 

utfärder och andra motsvarande evenemang.  

För att stöda sin verksamhet kan föreningen ta emot donationer och testamenten, äga för 

verksamheten nödvändig fast och lös egendom samt, med behövligt tillstånd, arrangera 

loppmarknader och penninginsamlingar.  

 

 

§ 3  Medlemmar 

Föreningens medlemmar är: 1) ordinarie medlemmar, 2) understödande medlemmar och  

3) unga medlemmar. Rösträtt utövas endast av ordinarie medlem. 

– Till ordinarie medlem antar föreningens styrelse person som fyllt aderton år och som 

begärt därom. 

– Till understödande medlem antar styrelsen person som vill stöda föreningens syfte och 

verksamhet. Understödande medlem har rätt att vara närvarande och yttra sig vid 

föreningens möten samt att erhålla alla av föreningen utgivna cirkulär och meddelanden 

på samma villkor som ordinarie medlemmar. 

– Till ung medlem antar styrelsen, med förmyndares tillstånd, person som inte fyllt aderton 

år och vill delta i föreningens verksamhet. 

Årsmöte kan på framställning av styrelsen kalla till hedersmedlemmar därtill förtjänta 

personer. Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift. Erhållna medlemsrättigheter bevaras. 

 

 

§ 4  Utträde och uteslutning ur föreningen 

Medlem kan utträda ur föreningen genom att skriftligt meddela härom till styrelsen eller dess 

ordförande eller genom att anmäla därom för anteckning i föreningens protokoll. Medlem 

som inte erlagt medlemsavgiften under de tre senaste åren anses ha avgått ur föreningen. 

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller mötesbeslut eller på annat sätt skadar 

densamma kan av styrelsen uteslutas. Den uteslutna bör skriftligen meddelas därom. 
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§ 5  Medlemsavgift 

Föreningens höstmöte besluter om storleken av den medlemsavgift som uppbärs av 

föreningens medlemmar. Medlemsavgift kan vara av olika storlek för ordinarie, 

understödande och unga medlemmar. 

 

 

 

§ 6  Styrelsen 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av en ordförande och 4 till 7 

ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs för ett kalenderår i sänder.   

Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utanför styrelsen 

sekreterare, disponent och skattmästare. Styrelsen är beslutför när hälften av dess medlemmar 

och ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Omröstningar avgörs med absolut 

majoritet; om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst. 

Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott för att bereda särskilda ärenden. Styrelsen har rätt att 

anställa tjänstemän och funktionärer för att sköta föreningens angelägenheter. 

 

 

 

§ 7  Föreningens namntecknare 

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande ensam eller av två styrelsemedlemmar 

tillsammans. 

 

 

 

§ 8  Förvaltning, räkenskaper och revision 

Styrelsen handhar föreningens angelägenheter och dess ekonomi i enlighet med fastställd 

verksamhetsplan och budget. Styrelsen avger berättelse över verksamhetsåret samt förslag till 

verksamhetsplan och budget för det kommande året. Föreningens räkenskaper avslutas per 

kalenderår. Köp eller försäljning av fast egendom bör godkännas på ett föreningsmöte.  

 

 

§ 9  Ordinarie och extra ordinarie möten 

Föreningen sammankommer till två ordinarie föreningsmöten under året, ett vårmöte inom 

mars/april och ett höstmöte inom oktober/november. Extra möte hålls då föreningens möte så 

bestämmer eller styrelsen finner anledning därtill eller då minst en tiondel av föreningens 

ordinarie medlemmar med angivande av ärendet skriftligt anhåller därom. Mötet skall hållas 

inom trettio dagar räknat från den tidpunkt då anhållan framfördes. 

Kallelse till föreningsmöte utfärdas minst 10 dagar före mötesdagen genom brev/email och 

information på föreningens hemsida. Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall 

behandlas vid föreningens möte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid 

att ärendet kan tas med i möteskallelsen. 

På föreningsmöte har ordinarie medlem en röst. Vid lika röstetal avgörs ärendet genom 

lottdragning. Om röstberättigad medlem yrkar på sluten omröstning skall sådan hållas. 

Föreningsmöte är beslutfört om det är sammankallat enligt stadgarna. 

 

 

 

 



Korrigerade enligt Patent- och registerstyrelsens anvisningar 18.4.2012/ba 

§ 10  Vårmöte 

Vid föreningens vårmöte behandlas följande frågor: 

1. Mötet öppnas. 

2. Val av ordförande, sekreterare, två protokollsjusterare och två rösträknare för mötet. 

3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras. 

4. Föredragningslistan för mötet godkänns. 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut presenteras. 

6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och 

andra redovisningsskyldiga. 

7. Övriga ärenden som nämnts i möteskallelsen. 

 

 

§ 11  Höstmöte 

Vid föreningens höstmöte behandlas följande frågor: 

1. Mötet öppnas. 

2. Val av ordförande, sekreterare, två protokollsjusterare och två rösträknare för mötet. 

3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras. 

4. Föredragningslistan för mötet godkänns. 

5. Verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår 

fastställs. 

6. Val av styrelseledamöter. 

7. Val av verksamhetsgranskare och suppleant 

8. Övriga ärenden som nämnts i möteskallelsen. 

 

 

§ 12  Reglementen och instruktioner 

Utöver dessa stadgar kan föreningens möte fastställa särskilda reglementen och instruktioner 

för verksamheten. 

 

 

§ 13  Ändring av stadgarna 

Beslut om ändring av stadgarna skall fattas av föreningens möte och fordras därtill att i § 9 

nämnda kallelse upptar detta ärende. För stadgeändring erfordras minst tre fjärdedelar av de 

vid mötet avgivna rösterna. 

 

 

§ 14  Upplösning av föreningen 

Frågan om föreningens upplösning bör behandlas av tvenne med minst två veckors mellanrum 

hållna möten, varav det ena bör vara ett ordinarie föreningsmöte, och vid bägge godkännas 

med en röstövervikt, som omfattar minst tre fjärdedelar av de vid mötena avgivna rösterna.  

I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar tillfalla Esbobygdens 

ungdomsförbund r.f. (EBUF). 

 

 

 

 

 

 


