
Patent- och registerstyrelsen

Fdreningsregistret

STADGAR

FO-nummer:2048164-9

F6rening: Egnahemsfdreningen pA Kimito6n rf

Inneh6lt:

Gdillande stadgar: 17 .12.2019 Og:34.27

E

-
--
--
--
-



Sivu: 1 (3)

1. Namn och hemort

Fdreningens namn 5r Egnahemsforeningen pa rimito6n rf
Dess verksamhetsomrAde och hemort lir KimitoOn och motesplats dr
Dalsbruk.

2. l-Oreningens syf te och verksamhetsformer

Foreningens syfte ilr att att befrdm; a och utveckla smAboende
formerna, upprdtthalla verksamheten, som stoder boende i eget hemn
samt fungera som bevakare av medlemmarnas al-lmdnna intressen och

. rdttiqheter. Vara en inf ormat j-onsktilla mellan f Aron i nn nr-h 11a.1 1 am
H - rllvlrqrr lvlsrrrrrv vurr ILLEUIEILL.
j foreningen f6rverkligar sitt syfte genom att

genom att ta inJ_ativ, f6ra medlemmarnas talan, agera som
piverkare, ge utl-Atanden j- ?irenden som berOr kommunen, andra
myndigheter och andra organisationer
- ordna m6ten, kurser, spri-da information, resor, diskussioner och
andra sammankomster
- samarbeta med andra f6reningar
For att understoda sin verksamhet kan f6reningen ordna

lotterier med behovliqa tillstAnd
fester

- ta emot donationer och offentligt st6d
FOreningen kan fdr sin verksamhet iiga och fdrvalta fast- och l-6s

-
ecf enClc)m

-:r- F6reningen Zir partipolitisk obunden, tvAsprAkig, med svenska som
^FnFnrl^||chrlz: I'Jr V UVAV] ! JI/! qA .

_
: < tvla.l I amm: rn:

-
- 

Till medfem av fdreningen kan var och en som dgare til] bostadshus,
radhus, parhus, aktieliigenhet och fritidsbostad ansluta sig.
Foreningens medlefirmar godkanns av styrelsen pi ans6kan.
ErhilIna medlemsriittiqheter bevaras .

4. Uttrdde och utesl-utande av en medlem ur fdreninsen

En medlern har raitt att,,uttrdda ur fOreningen genom att skriftligen
anmdla detta hos
foreningens styrelse eller dess ordf6rande el-ler genom att vid
fOreningens mdte anmala orn
uttrlide, for anteckning i protokoll-et.
Sf rrrcl sen kan utesluta mdd]em ur f6reningen om medf emmen inte har
betalat sin f6rfallna
med.l-emsavgift eller om han.annars har underlAtit att fullgora sina
rio fArnl'i lz1- a'l <ar .cnm h:nu vrrl r r+rr

dannm <'i1-l- inl- rirllr i fAraninnan lr=r 4f -^if qia ol lor ^m h=n nannmwErrvrll orLL JrrL!quE f !u!grrrIIUEII Ilar o.Lau-LL Jry E!rE! \JILL 1lo.1t uEIllrILL

sitt beteende inom eller
utom fdreningen avseviirt har skadat denna eller om han inte ldngre
rrnnfrzl I er cle villkor fbrg-L'.Y.Jllv!

modl amclz:n .^rn ndmnS i lag eIIer i fOrening-ens Stadgtar.

5. Anslutnings- och medlemsavgifterna

HOstmdtet besluter om storleken av den anslutningsavgift och Arliga
madl amc:rzai fl- cnm rrnnl-r:rc hOS medlemmafna.qyyvs! u r
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6. Styrelsen

F6renlngens angeldgenheter skots av stvrel-sen ti11 vilken h6r en
ordfdrande och 5 andra
ordinarie medl-emmar samt 2 suppleanter som al-la utses vid h6stmotet.
(f rrra'l qanc ar{jngrie medl_emmar rral ies fn- l-rri 4- ^f ^3-^^- -3 rf l-v!vrrrq!ru rLLEerErrurLu! vqrJEo !vr LVd. dL dL 9d1l9e]l, 5d dLL

tre medlernmar avgAr Arligen.
Fdrsta gAngen avgr6res qenom lottning vilka som b6r avgA.
Suppleanterna veiljes f6r ett at gAngen.
Ordfdranden vdlj es fdr ett br at gAngen av h6stm6tet.
Styrelsens mandattid dr ett kalenderAr.
Styrelsen vdl;er i-nom sig en viceordfdranden samt utser lnom siq en
sekreterare och kassor och andra n6diga funktiondrer.
Styrelsen sammantriider pA kal-l-el-se av ordforanden eller dA hanlhon
har f6rhinder pa kall-el-se av viceordf6randen, de de anser att det
behdvs eller da halften av styrelsemedlemmarna sd krAver.
styrelsen dr beslutfor ndr minst hdlften av dess medremmar,
ordforanden eller viceordforanden medrdknade, dr ndrvarande.
Omr6stningarna avgdrs med enkel majoritet.
Om rosterna faller jamt avqor ordforandens r6st., vid val avgor
emel-f ertid l-otten.

1. De som fAr teckna fOreninqens namn

F6reningens namn tecknas av styrelsens ordf6rande, viceordforande,
sekreterare, tvA tillsammans.

B. RZikenskapsperiod och revision

Fdreningens rdkenskapsperiod Eir ett kal-enderAr.
Bokslutet ;dmte n6dvlindiga handlingar och styrelsens irsberiittelse
skall 6verliimnas till revisorerna senast tre veckor f6re vArmotet.

1,0. Ka11-elSe ,tilI fdreningens moten
Styrelsen skall'sammankalla foreningens mdten senast sju dagar fore
mAj- a<rl:rran ryAl,11-1m An l- rzicnr4lu i n -nn^n- .i annB arf an onri rlrl l- i rln.i nnItt\./LEDlraVUIl, VETTVILL EIf LVqoIr!o.^rY cIIIfILTIID -L CIIIJcr L/! LVII DIJ!l\rLr Uf\,tllfIlV.

11. De ordinarle motena

9. Fdreningens moten

tr-orenincrcn haller tvA ordinarie moten om Aret.
E^i^aninnanc rz)1461s hAlls under tiden januari - maj och hostmdtet
under tiden september - december pA en av styrelsen faststZilld dag.
Ett extra mdte hal-Is de'foreningens mdte sA besl-uter eller da
^'"-^ 1 ^^'^ ^-^er att det finns skzil diirtill ell-er dA minst en
tioendedel-, ft/10). av foreningens rOstberdttigade medl-emmar
skriftligen krdver det av s'tyrelsen fdr ett sdrskilt angivet drende.
M6tet skalf hAIIas inom'trettio dagar frAn den tidpunkt da kravet pA
mdtet framsteillts hos styrelsen. Som mdtets beslut gillerr ofir inte
n5got annat bestiims i s-tadqarna, den Asikt som har understOtts av
mer lin hiifften av de angivna rosterna.
Om r6sterna faller jamt avg6r motesordforandens rost, vid val avg6r
emellertid lotten.
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Vid foreningens vArmdte behandl_as foljande drenden;
-motet oppnas
-val av motesordforande, sekreterare, tv5 prot.okolljusterare och vid
behov tvA rostrdknare
-m6tets laglighet och beslutfOrhet konstaceras
-foredragningslistan f6r motet godk?inns
-bokslutet, irsberiittelsen och revisorernas utlAtande presenteras
-besrut om faststiil-lande av boksl-utet och beviljande av
ansvarsfrihet tilr styrelsen och andra ansvarsskyldiga
-behandlas Ovriga i m6teskatlelsen niimnda drerrden
-motets avslutande

vid fdreningens hdstmote behandl-as f6rjande drenden;
-m6tet oppnas
-va1 av motesordforande, sekreterare, tvA prot.okolljusterare och vid
behov tvA rostriiknare
-mdtets lagliqhet och beslutforhet konstateras
-f6redragningslistan for m6tet godkiinns
-verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och
medlemsavqlfternas storlek for foljande kal-enderAr faststiil-ls
-val- av ordf6rande och ovriga medlenmar i styrelsen, enligt punkt 6.
-val av tvi revisorer och deras suppleanter
-behandlas dvriga j- m6teskal-1el_sen ndmnda iirenden
-m6tets avslutande
Om fdreningsmedl-em onskar att ett drende skall- behandlas vid
fdreningens vAr- elIer hostmote skall- han skriftligen meddela detta
till styrelsen i sA god tld att drendet kan tas med i moteskall-elsen

12. i\ndring av stadgarna och upplosning av forenlngen

Beslut om dndring av stadgarna el-l-er uppldsning av foreningen skall
fattas vid foreningens vAr- eller hostmote med minst tre fjiirdedels
(3/4) majoritet av de r6ster som avgetts vid omrostningen. f
mdteskal-leJrsgn skall ndmnas om rindring av stadgarna eIIer uppldsning

ses anvdnds fdreningens tillgAngar
e ett sAdant siitt som bestdms av
plosningen. Om fdreningen blir
amma iindam5l.
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