
Stadgar för Lammhults Samhällsförening. 

 

§ 1 Namn och säte 

Föreningen namn är Lammhults Samhällsförening. Föreningen har sitt säte i Växjö kommun. 

 

§ 2 Form och ändamål. 

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. 

 

Föreningens ändamål är att arbeta för ett positivt, utvecklande och växande Lammhult med 

omnejd. 

 

§ 3 Medlemskapet. 

Föreningen är öppen för alla boende med postadress Lammhult. 

 

§ 4 Årsmötet. 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas under årets första fyra 

månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. 

Kallelse skall ske via utskick till alla hushåll med postadress Lammhult, via sociala medier, 

och med anslag i anslutning till Värdshuset i Lammhult/Lammhults Folkets Hus. 

 

Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärende som skall behandlas på årsmötet, detta skall 

dock ske senast 10 dagar för mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall 

finnas tillgängliga senast 7 dagar före mötets genomförande.  

På dagordningen till årsmötet skall följande punkter ingå 

 

• Val av mötesordförande och mötessekreterare för årsmötet 

• Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 

• Fastställande av dagordning 

• Fastställande av röstlängd 

• Årsmötets behöriga utlysande 

• Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 

• Revisionsberättelse och fastställande av ekonomisk redovisning 

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

• Behandling av inkommande motioner och styrelsens förslag. 

• Val av ordförande och sekreterare växelvis på två år 

• Val av övriga ledamöter växelvis på två år  

• Val av två revisorer 

• Val av valberedning 

• Övriga frågor 

• Mötets avslutande  

 

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet. 

 

§ 5 Styrelsen 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. 

Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i stadgarna. Styrelsen 

skall verkställa av årsmötet fattade beslut. Antalet ledamöter avgörs av styrelsen, dock skall 

minst 8 ordinarie ledamöter ingå i styrelsen för Lammhults Samhällsförening. 



Ordförande och sekreterare väljs växelvis på två år. Ytterligare fyra ledamöter väljs varje år 

på årsmötet medan vice ordförande och ekonomiansvarig väljs inom styrelsen på 

konstituerande möte.   

 

Styrelsen är beslutsmässig då minst 5 ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med 

enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande beträder. Dock sker 

avgörandet vid val genom lottning. 

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken 

denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. 

 

§ 6 Regler för ändring av stadgar 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

Förslag av ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen. 

 

§ 7 Beslutsformer 

För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt. 

Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begäran om votering använda handuppräckning. Kan 

ej beslut nås genom lika röstetal så bordlägges ärendet till majoritet kan uppnås. 

 

§ 8 Firmateckning 

Föreningen tecknas av ordförande och ekonomiansvarig var för sig. 

 

§ 9 Verksamhetsår. 

Föreningens verksamhetsår är kalenderår 

 

§ 10 Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet röster. Om 

föreningen upplöses skall eventuella tillgångar från föreningen överlämnas till boende på 

Lammengatan för utsmyckning av offentliga lokaliteter. 
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