
Stadgar for foreningen 
Ornoborna 
Fareningens namn 

Fast- och Fritidsboendes forening pa Orno (FFFO) 
§1 

Verksamhetsomrade och andamal 
1. Foreningens verksamhetsomrade ar Omd med angransande oar. 
2. Foreningen skall bevaka medlemmarnas intressen vad galler boende och miljo i skargarden 

med tillhorande social service och kommunikationer i enlighet med dessa stadgar 
3. Foreningen ar ideell, politiskt, religiost och fackligt obunden samt en sjalvstandig juridisk 

person 
4. Foreningens sate ar Orno 

§2 Medlemskap 
1. Som medlem kan antas varje fast- eller fritidsboende person pa fastighet, hyrd eller agd, 

pa Omo eller angransande oar, sa aven personer som ingar i dennes hushall. 

§3 
Medlemsavgifter 
1. Medlemsavgiften bestams av arsmotet. 

§4 
Foreningsmote 
1. Foreningsmote kan antingen vara arsmote eller extra foreningsmote. 

Arsmote skall hall as fore maj manads utgang. Extra mote sammankallas av 
foreningsstyrelsen antingen pa eget initiativ eller nar det, for att behandla viss angiven fraga, 
pafordras av medlemmar, som tillsammans representerar minst 20% av foreningens totala 
rostetal vid foreningsmote. 

Extra foreningsmote skall hallas inom tva manader fran det begaran inkommit till 
foreningsstyrelsen. I namnda tidsperiod skall i forekommande fall inte inraknas manaden juli. 

2. Styrelsen kallar till foreningsmote och bestammer rid och plats for motet. Kallelse skall utga 
minst 20 dagar fore motet. 
Forslag till dagordning jamte ovriga erforderliga handlingar skall utsandas eller hallas 
tillgangliga hos styrelsen minst en vecka fore motet. 

3. Medlemmar ager att till arsmotet inkomma med motioner, som skall vara styrelsen tillhanda 
senast 31 januari. 

4. Styrelsen skall avge yttrande over de motioner som kommit in. Inkomna motioner och 
Foreningsstyrelsens yttrande skall bifogas forslaget till dagordning. 
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§5 
Vid arsmotet skall foljande arenden behandlas: 
1. Oppnande av motet genom styrelsens ordforande, 
2. Fraga om motets behoriga utlysning. 
3. Anteckning av narvarande och upprattande av rostlangd. 
4. Faststallande av dagordning 
5. Val av ordforande och ovriga funktionarer for motet. 
6. Behandling av verksamhetsberattelsen. 
7. Behandling av revisionsberattelse. 
8. Faststallande av resultat- och balansrakning 
9. Fraga om ansvarsfrihet. 
10. Beslut om arvoden. 
11. Faststallande av antal ledamoter och suppleanter i styrelsen. 
12. Val av ordforande och vice ordforande i styrelsen. 
13. Val av antal ledamoter och suppleanter i styrelsen. 
14. Val av ovriga funktionarer. 
15. Val av revisor och revisorsuppleant 
16. Utseende av valberedning 
17. Beslut om medlemsavgift for kommande verksamhetsar. 
18. Ovriga arenden, som av styrelsen forelagts arsmotet. 
19. Behandling av inkomna motioner. 
20. Arenden, som motet med minst tre fjardedels majoritet beslutat ta upp till behandling. 
Vid extra foreningsmote far forutom punkterna 1-5 ovan endast behandlas den eller de fragor, 
som foranlett att motet sammankallats. 
Beslut vid foreningsmote fattas genom oppen omrostning om motet ej beslutar annorlunda for 
visst fall. 
Som motets beslut galler den mening som far hogsta antal angivna roster, om ej i dessa stadgar 
eller pa annat satt kravs kvalificerad majoritet for att beslut skall galla. Vid lika rostetal har 
fungerande ordforande utslagsrost utom vid val, da lotten avgor. 
Varje medlem ager en rost. Styrelsens ledamoter har inte rostratt i fragor som ror styrelsens egen 
forvaltning. 

§6 Styrelsen 
1. Styrelsen skall besta av ordforande, vice ordforande och hogst ytterliggare nio ledamoter 

jamte hogst fyra suppleanter. Arsmotet faststaller antalet styrelseledamoter och suppleanter. 
Ordforande och vice ordforande utses for ett ar. 
Ledamoter utses for tva ar. Halva antalet utses dock forsta gangen for ett ar. Avgaende 
ledamoter och suppleanter kan omvaljas. 
Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassor och ovriga erforderliga funktionarer. 

2. Det aligger styrelsen att handha foreningens angelagenheter, forvalta dess tillgangar samt 
teckna dess firma och ge nagon styrelsemedlem fullmakt att teckna foreningens firma. 
Styrelsen skall fora protokoll over sina sammantraden. 
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3. Styrelsen har att fora noggranna rakenskaper over inkomster och utgifter och vid arets slut 
sammanstalla dem i resultat- och balansrakning samt avge berattelse over foreningens 
verksamhet. 
Sammanstallning och berattelse skall forelaggas arsmotet. 

4. Styrelsen ar beslutmassig om mer an halften av dessa ledamoter ar narvarande. Vid lika 
rostetal i omrflstning galler den mening som bitrades av ordforande. 

§7 
Verksamhetsar och revision 
Verksamhetsar ar kalenderar. 
Styrelsens forvaltning granskas av en revisor utsedd av arsmotet. Styrelsen har att senast den 
1 mars stalla erforderliga handlingar till revisorns forfogande for granskning. Revisionsberattelse 
skall avges till styrelsen senast den 1 april och darefter forelaggas arsmotet. 

§8 
Valberedning 
Valberedning skall ge forslag till val av funktionarer samt tillstalla styrelsen delta forslag senast 
fjorton dagar fore det mote vid vilket val skall hallas. 

§9 Stadgeandring och upplosning 
1. Beslut om andring av dessa stadgar kan endast fattas av arsmote. Sadant beslut ar giltigt nar 

det fattas antingen av ett arsmote med minst tre fjardedelar av samtliga avgivna roster eller 
med enkel majoritet av tva pa varandra foljande moten med minst tre manaders mellanrum. 
Ett av dessa moten skall vara ordinarie. 

2. Beslut om upplosning av foreningen kan endast fattas av ordinarie arsmote. Sadant beslut ar 
giltigt nar det fattas av tva pa varandra foljande ordinarie arsmoten. Beslutet skall bitradas av 
minst tre fjardedelar av samtliga avgivna roster vid vardera motet. 

3. Vid foreningens upplosning skall dess tillgangar overlamnas till Ornofarjans 
Samfallighetsf6rening.som har att anvanda medlen for andamal enligt samfallighetens 
syften i forsta hand inom den upplosta foreningens verksamhetsomrade. 

Dessa stadgar har blivit antagna vid foreningsmote 
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