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Norra Ängby Trädgårdsstadsförening 

Grundad 1931,  Org.nr 802007-2339 

Föreningens stadgar 

 Revision giltigt från årsmötet 2017-03-28 

§1 Firma 

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening, en ideell förening  med organisations-

nummer 802007-2339. 

§2 Ändamål 

Föreningens ändamål är att 

• främja medlemmarnas gemensamma intressen samt verka för en trivsam boendemiljö och 

goda kontakter mellan medlemmarna. 

• verka för att de höga stadsbilds- och kulturmiljövärdena i Norra Ängby Trädgårdsstad, klassad 

som riksintresse, bevaras och beaktas såväl inom området som vid yttre förändringar som kan 

påverka miljön.  

§3 Medlemskap 

Medlem i föreningen är hushåll i Norra Ängby som erlagt medlemsavgift för året. Medlemsavgiftens 

storlek fastställs av stämman. 

§4 Styrelsens sammansättning 

Styrelsen ska bestå av ordförande samt minst tre och högst fem ledamöter, vilka alla väljs av 

föreningsstämman och skall vara medlemmar i föreningen. Stämman utser ordförande bland 

styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Stämman bör också välja två 

suppleanter. 

Ordinarie styrelseledamot väljs normalt på två år och suppleant på ett år. Kortare mandattid kan 

tillämpas vid behov. 

Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden till och med nästa 

medlemsmöte. 

Styrelsen kan vid behov adjungera medlem till styrelsen. Adjungerade och suppleanter kan med fördel 

delta då styrelsen sammanträder, dock utan rätt att rösta vid eventuell omröstning. 

§5 Styrelsens uppgifter, sammanträden 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och förvaltar dess angelägenheter och 

tillgångar. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar, såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. 

Styrelsen skall uppmärksamt följa planerade förändringar både inom trädgårdsstaden och i dess 

omgivningar, ta ställning till kommunens program och planer och där så är befogat genom yttranden 

och på andra sätt söka påverka beslutande organ och andra berörda parter i syfte att värna 

trädgårdsstadens höga kulturmiljövärden. 



 
2 | P a g e  

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening 

Grundad 1931,  Org.nr 802007-2339 

Styrelsen ska verkställa av föreningsstämma fattade beslut, förvalta föreningens ekonomiska 

angelägenheter och föra redovisning av föreningens räkenskaper, samt avge verksamhetsberättelse 

och ekonomisk årsredovisning till ordinarie föreningsstämman. 

Styrelsen sammanträder då styrelsen anser det erforderligt. Kallelse av ledamöterna till sammanträde 

ska ske minst sju dagar i förväg och ska innehålla uppgift om förekommande ärenden på 

sammanträdet. Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast meddela detta till ordföranden. 

§6 Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av ordförande eller två ledamöter i förening. Kassören tecknar 

föreningens konto för in/utbetalningar, om inte annat beslutas på föreningsstämma. 

§7 Styrelsens beslutförhet 

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst tre styrelseledamöter är 

närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika 

röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden. Vid lika röstetal avgörs dock val genom 

lottning. 

Ett ärende som inte har stått i kallelsen får avgöras om minst två tredjedelar av de ordinarie 

styrelseledamöterna är närvarande och överens om beslutet. 

En fråga får avgöras utan att kallelse har skett om samtliga ordinarie styrelseledamöter är överens om 

beslutet. 

Styrelseledamot är fri från ansvar för beslut för vilken ledamoten anmält reservation innan 

sammanträdet avslutas. 

Protokoll ska föras över de ärenden där styrelsen har fattat beslut. Protokollet ska innehålla datum, 

deltagande styrelseledamöter och suppleanter, en kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt 

anförda reservationer. Protokollet ska justeras av ordföranden eller av annan ledamot som har lett 

sammanträdet i stället för ordförande. Protokollen skall, vid begäran, ställas till revisorernas 

förfogande. 

§8 Revision 

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två 

revisorer. Revisionsberättelse ska avges till styrelsen under februari månad, dock senast tre veckor 

före ordinarie stämma. 

§9 Räkenskapsperiod 

Föreningens räkenskapsperiod ska vara kalenderår. 

Styrelsens ekonomiska redovisning för räkenskapsperioden ska överlämnas till föreningens revisorer 

senast den 31 januari. 
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§10 Föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen 

bestämmer. 

Styrelsen ska utlysa extra stämma när den finner det erforderligt, när revisorerna finner det nödvändigt 

eller när minst 10% av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. 

Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. 

§11 Kallelse till stämma 

Styrelsen kallar till stämma på sätt som meddelats på föregående stämma. Kallelsen ska innehålla tid 

och plats för stämman och vilka ärenden som skall förekomma på stämman. Kallelse ska ske senast 

14 dagar före stämman. 

§12 Motioner 

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall 

behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast i januari månad. Senare, eller vid 

årsmötet väckt fråga kan tas upp till behandling men får inte föranleda beslut om frågan är av större 

betydelse för föreningen. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för 

medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen. 

§13 Dagordning vid stämma 

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 

3. Val av två justeringsmän, att jämte ordföranden justera protokollet 

4. Val av rösträknare för stämman 

5. Fastställande av röstlängd 

6. Fråga om stämman utlysts på rätt sätt 

7. Fastställande av dagordning för mötet 

8. Styrelsens förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse) 

9. Den ekonomiska redovisningen för det gångna året 

10. Revisorernas berättelse 

11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året 

12. Styrelsens verksamhetsplan och budget för det kommande året 

13. Fastställande av medlemsavgift 

14. Övriga framställningar från styrelsen 

15. Motioner från medlemmarna 

16. Val av ordförande för föreningen 

17. Val av övriga styrelseledamöter 

18. Val av suppleanter 
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19. Fråga om val av valberedning, (bestående av minst tre personer, varav en väljs till 

sammankallande) 

20. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant 

21. Meddelande om hur kallelse till nästa föreningsstämma ska ske 

22. Övriga frågor 

23. Stämmans avslutande 

Extra stämma ska, förutom den fråga eller de frågor som föranledde att kalla till extra stämma, omfatta 

punkterna 1-7 och 23, som ovan. 

§14 Stämmobeslut, protokoll 

Föreningsstämma är beslutsför med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid 

stämman. Beslut vid stämma fattas genom acklamation om inte omröstning begärs och med enkel 

majoritet om inte annat framgår av dessa stadgar. Vid omröstning har varje medlem, det vill säga en 

person från varje medlemshushåll, en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud 

av annan person utanför hushållet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det. 

Protokollet från stämman ska justeras av ordförande vid stämman och av stämman valda justerare 

senast en vecka efter stämman och hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter 

densamma. 

§15 Stadgeändring 

Ändring av dessa stadgar skall, för att bli gällande, beslutas på två på varandra följande 

föreningsstämmor, med minst tre månaders mellanrum och varav minst en ordinarie.  

§16 Utträde ur föreningen 

Medlem som önskar utträda ur föreningen bör skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed 

omedelbart ha lämnat föreningen. Utträdd medlem har ingen rätt till andel i föreningens tillgångar eller 

erlagd medlemsavgift. 

§17 Föreningens upplösning 

Beslut om föreningens upplösning, kan endast ske med minst två tredjedels majoritet vid två på 

varandra följande stämmor, med minst tre månaders mellanrum och varav den ena skall vara ordinarie 

stämma. Vid beslut om föreningens upplösning ska föreningens tillgångar överlämnas till Allmänna 

arvsfonden eller för ideellt ändamål i föreningens anda, som båda dessa stämmor beslutar med minst 

två tredjedels majoritet. 

Föreningens samlade handlingar skall överlämnas till Föreningsarkiven i Stockholms Län för 

arkivering. 


