STADGAR FÖR FÖRENINGEN

Bergslagsflaggan
med hemort i Stråssa, bildad 2017.

§1

Bakgrund

Bergslagsflaggan skapades 2005 och är en korsflagga där det svarta fältet symboliserar malmen,
det gröna fältet skogen, det blåa vattenkraften och det orangea elden – de naturtillgångar som var
grund för Bergslagens storhetstid. Det gula korset symboliserar jordbruket, som alltid funnits i
Bergslagen som ett komplement till bergshanteringen. Det gula korset och det blåa fältet utgör
dessutom en naturlig koppling till den svenska nationsflaggan.
Bergslagsflaggan är sedan 2006 ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket
(PRV) med nummer 379722. Varumärket ägs av flaggans skapare Björn Thärnström, Sollentuna.
§2

Ändamål

Föreningens ändamål är att värna och bevara Bergslagsflaggan samt verka för att den blir en
enande och samlande symbol det geografiska området Bergslagen.
Detta syfte fullföljs genom att göra flaggan allmänt känd i Bergslagen. Det sker genom att
tillhandahålla den och via marknadsföring sprida den i form av olika produkter, som fasadflagga,
stångflagga m.m.
Utöver ändamålet ovan får stöd ges till olika projekt med historisk eller kulturell anknytning till
Bergslagen.
§3

Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.
§4

Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var och en för sig.
§5

Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

§6

Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av
styrelsen.
§7

Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska,
utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande.
Dock ska följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för sina
egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande
och sekreterare delas lika mellan parterna.
§8

Stadgeändring

För att ändra dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten - med minst en månads
mellanrum, varav ett ska vara årsmöte - med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§9

Medlemskap/medlemsavgift

Föreningen är öppen för alla som är intresserade av Bergslagen och att medverka till att arbeta för
Bergslagsflaggans bevarande och spridning. Medlem ska följa föreningens stadgar och övriga
föreskrifter. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. Eventuell medlemsavgift och dess
storlek beslutas på årsmötet. Då medlem godkänts av styrelsen och eventuell medlemsavgift är
erlagd är personen medlem i föreningen och förs in i medlemsregistret. Medlemsavgiften är
personlig och omfattar ingen annan familjemedlem än den betalande.
§10

Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs
från medlemsregistret. Eventuell erlagd medlemsavgift återbetalas inte.
§11

Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala
av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller
uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem
fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får
inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14

dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska meddelas den berörde inom tre
dagar efter beslutet.
§12

Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
• har rätt till information om föreningens angelägenheter
• ska följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
• ska betala eventuell medlemsavgift
• ska arbeta aktivt för att sprida Bergslagsflaggan och verka för dess syfte.
ÅRSMÖTE
§13

Kallelse

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls före utgången av april månad på tid och
plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen ska kalla medlemmarna till årsmötet via mail senast tre
veckor före mötet Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av
föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess
medlemmar ska det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas
berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med
styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I
kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Endast medlem som betalt eventuell
medlemsavgift senast 30 dagar före dagen för årsmötet kan delta på mötet.
§14

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och under mötesåret fyller
lägst 18 år har rösträtt på mötet. Varje erlagd medlemsavgift renderar en (1) röst. Rösträtten är
personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har dock yttrande- och
förslagsrätt på mötet.
§15

Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta.
Beslut fattas, såvida dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel majoritet. Enkel
majoritet innebär att ett förslag vid en omröstning måste stödjas av mer än hälften av det totala
antalet avgivna röster. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid val sker
dock avgörandet 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. Mötet är

beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Beslut
bekräftas med klubbslag.
§16

Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av eventuella medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från
medlemmarna (motioner).
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c) övriga halvan för en tid av ett år.
d) två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e) en ledamot i valberedningen för en tid av ett år.
13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller
annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med
i kallelsen till mötet.
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.
§17

Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10
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. På extra årsmöte får
endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. Kallelse till mötet sker senast sju dagar innan
mötet och på samma tillvägagångssätt som vid årsmötet. Om rösträtt på extra årsmöte och om
beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §14 och §15.

§18

Valberedning

Årsmötet utser utanför styrelsen valberedning enligt §16 punkt 12 e. Valberedningen förbereder
samtliga vid årsmötet förekommande val, utom val till valberedning, för tiden fram till nästa
årsmöte. Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.
§19

Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn ska inte ingå regelbundet på styrelsemöte.
Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper ska vara
revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning
och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna
revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmöte
§20

Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 4-8 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av både kvinnor och
män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare
som behövs.
§22

Styrelsens åligganden

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen
beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska
• verkställa av årsmötet fattade beslut
• handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper
• avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
§23

Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har
begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet
ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den
mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning. Röstning får inte ske
genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig
omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut
anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde ska protokoll föras.
Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande
mening ska antecknas till protokollet.

§24

Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som påtalas i §8. Om föreningen
upplöses ska föreningens eventuella tillgångar överlämnas till ett allmänt välgörande ändamål som
beslutas av årsmötet, t.ex. Röda Korset, Rädda Barnen, Barncancerfonden eller liknande. Kopia av
det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till
Skatteverket för avregistrering av föreningen.

Stadgarna antagna i sin helhet på möte 2017-01-03

