
Stadgar för Skeppsgårdens Gårdsråd

I nedanstående stadgar benämns "skeppsgårdens Gårdsråd" fortsäthringsvis som "Gårdsrådet"'

§ 1. ÄndamåI
Cårdsrådets uppgiftär attsvara for drift och underhåll av de lokaler som Gårdsrådet hyr av Håfuo

kommun, fördelning av lokalutnyttjandet samt viss service gentemot de foreningar som iir medlemmar

i Gårdsrådet.

§2. Medlemskap
Föreningarna som kontinuerligt bedriver fiireningsverksamhet i de lokaler som Gårdsrädet hyr av

Håbo kommun är SPF Seniorerna Håbo org.ff 817001-1079, PRO Håbo org.ff 817001-0535 och

Bålsta Finska Förening org.nr 817000-9529. Dessa foreningar ingår som medlemmar i Gårdsrådet.

§ 3. Sammansäffning
Gårdsrådet består dels av Gårdsrådets styrelse och dels av Gardsrådets funktionärsorganisation.

Varje medlem skall i Gårdsrådets styrelse vara foreträdd med minst 3 och max 5 representanter varav

en (1) skall ingå som ordinarie ledamot i respektive medlemsflorenings styrelse. Dessa representanter

utses av valberedningen i respektive medlemsftirening.

Gårdsrådets valberedning skall bestå av valberedningens ordforande i respektive medlemsforening

varav en skall utses som ordforande i Gårdsrådets valberedning. Denne skall utses på forsta

medlemsmötet efter årsståimman.

§ 4. Årsstämma

§ 4.1 Ordinarie årsstämma
Årsstiimma är Gårdsrådets högsta beslutande enhet.

Till årsstiimman kallas tvä {2) ombud for respektive medlem. Endast foreningsmedlemmar i respektive

forening kan vara ombud. Medlemmarna skall lämna kontaktdata for ombuden till Gårdsrådet senast

den 1 februari varje år.

Årsstiimman sammankallas varje år ftire mars månads utgång på tid och plats som besfäms av

Gårdsrådets styrelse.

Tid och plats ftir ånsstiimman skall offentliggöras och samtidigt meddelas till Gårdsrådets medlemmar

senast fura veckor fore arsstiimman.

Motioner till årsståimman skall, ftr att upptas till behandling, ha inkommit till Gardsrådets styrelse

senast tre (3) veckor fore årsståimman.

Förslag till foredragningslista, motioner, Gårdsrådets yttranden över motionerna samt

yerksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse skall översiindas till Gårdsrådets medlemmar senast

tvä(7) veckor fore årsstiimman.

på årsstämman forrättas val till styrelsen. Ordforanden vä§s på ett (1) år. Val av övriga ledamöter

ftirriittas så att hälften av styrelsen ersätts vid varje årsstiimma. Styrelsen skall snarast efter

årsstiimman konstituera sig. Årsstämmans ftiredragningslista återfinns som bilaga 1.

§ 4.2 Extra årsstämma
Extra årsstiimma, kan hållas inom en månad efter skriftlig begäran från minst en tredjedel av

Gårdsrådets styrelse eller från minst en tredjedel av Gårdsrådets medlemmar.

Extra årsstämm a far inte behandla andra frågor eller fatta beslut i annat ärende än som angivits i
kallelsen
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Tid och plats ftir extra årsstämma skall offentliggöras och samtidigt meddelas till Gårdsrådets

medlemmar senast tyra (4) veckor ft)re årsstämman.

§ 5. Gårdsrådets styrelse
Gårdsrådets styrelse består av ordforande, vice ordforande, kassör och sekreterare samt de övriga
ordinarie ledamöter som årsstämman utsett. Antalet ledamöter i styrelsen skall yara minimum
9 stycken.

Gårdsrådets styrelse är beslutsmässig, när mer an 50 Ya av styrelsen är närvarande och att samtliga

medlemsftireningar är foreträdda. Vid lika antal röster har ordforande utslagsröst.

Det åligger Gårdsrådets styrelse att
sammankalla till årsstiimma.
till årsstämman lägga fram verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
ansvara for att årsstämmans beslut verkställs
kalla till medlemsmöte en gång per kvartal angående planerade aktiviteter och beslut

ansvara for Gårdsrådets funktioniirsorgani sati on.

§ 6. Riikenskaper och revision
Gårdsrådets räkenskaper är per kalenderår och överlämnas tillsammans med styrelsens protokoll
till revisorerna senast ffra (a) veckor ftire årsstämman. Revisorerna skall överlämna sin berättelse
till styrelsen senast två (2) veckor flöre årsstämman.

§ 7. Lokalutnyttjande
Gårdsrådet ansvarar for att lokaler och inventarier vårdas. Respektive medlems bokning av lokaler
skall ske senast den I november for efterfoljande vår och senast den I maj for efterfoljande höst.

Anmälan skall ske på av Gårdsrådet angivet sätt,

§ 8. Gemetrsamma avtal
Gårdsrådet fär, efter erhållet mandat av samtliga medlemmar, inleda forhandlingar om hyresavtal
med hyresvärd och om gemensamma tjänster, ex. städning, tidningsprenumeration och Internet-
abonnemang. Ett nytt mandat erfordras for tecknandet av avtal baserat på nämnda forhandlingar.
Kostnader forknippade med dessa avtalltjänster betalas av Gårdsrådet.

Styrelseprotokoll, avtal och handlingar skall finnas tillgängliga ftir samtliga medlemsforeningar och
distribueras till medlemmarna.

§ 9. Stadgeändring
For ändring av Gårdsrådets stadgar krävs att beslutet stöds av en kvalificerad majoritet med minst
fvå tredjedelar av de röstberäffigade vid en årsstämma.

Stadgeiindring skall, ftir att äga giltighet, godkåinnas av Gårdsrådets samtliga medlemmars

foreningsstyrelser.

§ 10. Delning eller aweckling
Beslut om Gårdsrådets delning eller avveckling skall godkännas av samtliga medlemmar.

Av Gårdsrådets sgnakapital betraktas 40 000 kr som ett grundkapital tillfrrt genom insatser
enbart från PRO Håbo och SPF Seniorerna Håbo. Överskjutande tillgångar delas lika mellan alla tre
ftireningarna.

Handlingar fordelas lika mellan medlemsforeningarna.

Arbetsbeskrivning for Gårdsrådet återfinns som bilaga 2,
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Bilaga 1

Föredragningslista Gårdsrådets årsstäm ma.

1. Årsstämmans öppnande
2. Frågan om årsstämmans stadgeenliga utlysande
3. Fastställande av röstlängd
4. Fastställande av foredragningslista
5. Val av ordforande och sekreterare ftlr årsstämman
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
7. Behandling av verksamhets- och ekonomisk berättelse for foregående verksamhetsår
8. Fråga om fastställande av balansräkning
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet for Gårdsrådets styrelse flbr foregående verksamhetsår
11. Motioner
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget
13. Beslut om antal styrelseledamöter
14. Val av ordforande på ett (l) år i Gårdsrådets styrelse.
15. Val av övriga ledamöter i Gårdsrådets styrelse, varav hälften av styrelsen väljs päwä (2)

år.

16. Val av två revisorer och ersättare
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Bilaga 2

Arbetsbeskrivning ftir Gårdsrådet

Gårdsrådet skall genomfora vad som sägs i stadgarna samt frljande uppgifter på uppdragav
medlemsforeningarna.

. Lokalbokning och uppfo§ning av besöksfrekvens.

Kontaktperson skall utses for löpande kontakter gentemot exempelvis kommunen och
hyresvärden.

Upprättande av regler for upplåtande av lokalerna till medlemsforeningarna och deras
medlemmar.

Anskaffning och löpande underhåll av teknisk utrustning, köksmaskiner, låssystem och
nyckelhantering. Vidmakthålla en aktuell lista över utlånade nycklar.

a

a

a

a

a

a

Frågor om larmsystem och erforderliga ansvars- och sakforsäkringar skall bevakas.

Inköp av frrbrukningsartiklar, rengöringsmedel, pappersvaror, handdukstvätt,matvaror,
kaffebröd, och övrigt ft]r den löpande verksamheten.

Drift av köket/kafeterian for den löpande verksamheten.

Utforma och anslå sortiment, priser och beställningsregler. Genomfora regelbundna
inventerin gar samt att uppdatera inventarieforteckningen.
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Dessa stadgar antogs på Skeppsgårdens Gårdsråds extra årsstämma202t-04-19.

Stadgarnahar därefter godkänts av

Bålsta Finska forening
Organisationsnummer
8t70aa-9529
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Katja Iggbom
Ordftirande

SPF Seniorerna Håbo

Organisationsnummer
817001-1079

PRO Håbo
Organisationsnummer
817001-0535
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Datum

Irene Lundbäck
Ordforande
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Ordforande
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