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2018-02-23 Östra Regionen av Koloniträdgårdsföreningen 

       

Östra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet    

  

 

Stadgar 
för Koloniträdgårdsförbundets Östra region 

Antagna den 11 mars 2018 på regionens årsmöte 

 

§ 1.   Regionens namn och verksamhetsområde 

1.1  Regionens namn är Östra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet. 

1.2  Regionens verksamhets område beslutas av förbundets förbundsråd efter samråd med berörda 

 föreningar.  I enlighet med senaste förbundsrådsbeslut omfattar regionen Stockholms län, exklusive      

Stockholms stad samt Gotland. 

§ 2.   Anslutning och valbarhet 

2.1  I enlighet med förbundets stadgar skall varje till förbundet ansluten förening inom ovanstående 

 verksamhetsområde tillhöra regionen. Inträdes- och utträdesfrågor regleras därför enligt 

 förbundsstadgarna. 

2.2  Person som är valbar till förtroendeuppdrag i medlemsföreningen kan även nomineras och 

 väljas till förtroendeuppdrag i regionen. 

§ 3.  Regionens ändamål 

 Regionen är ett viktigt organisationsled i Koloniträdgårdsförbundet. Landet är indelat i 16 regioner där 

 samtliga medlemsföreningar är indelade. Ansvaret för regionen och dess verksamhet har samtliga 

 medlemsföreningarna inom respektive geografiskt område. Detta innebär att alla föreningar bör engagera 

 sig och i möjligaste mån vara delaktiga i verksamheten och närvara vid årsmöten. I likhet med att en 

 medlem i föreningen har rättigheter och skyldigheter, har också en medlemsförening inom 

 Koloniträdgårdsförbundet rättigheter och skyldigheter gentemot såväl förbundet som region. 

3.1 Regionen är allmännyttig, partipolitiskt obunden och en ideell sammanslutning av föreningar anslutna till 

Koloniträdgårdsförbundet och den utgör den organisatoriska enheten för det regionala arbetet inom 

detta förbund. 

3.2 Regionen ska arbeta i enlighet med förbundets stadgar och har därför särskilt till uppgift 

att  arbeta för koloniträdgårdsverksamheten, fritidsodlingens och fritidsbyverksamhetens utveckling inom  

 regionen 

att  på uppdrag av, förbundsrådet och förbundsstyrelsen sköta vissa av förbundets övergripande frågor av 

regional natur 

att  arbeta för att koloniträdgårdsföreningar inom regionens verksamhetsområde ansluts till regionen och  

 förbundet 

att  i samverkan med medlemsföreningarna tillvarata koloniträdgårdsrörelsens intressen gentemot berörda 

myndigheter m f. 
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att  samordna kontakter mellan kommuner och markägare inom regionens verksamhetsområde  

att  arbeta med utbildning av förtroendevalda såväl som övriga medlemmar och därmed stärka samarbetet 

att  i övrigt arbeta för ett ökat intresse för koloniträdgårdsrörelsen 

 

§ 4.   Årsmöte 

4.1.  Årsmötet är regionens högsta beslutande organ 

4.2.  Rösträtt vid årsmötet har den vid senaste årsmötet valda styrelsen, revisorerna samt 2 från varje förening 

 utsedda ombud. Styrelseledamot har dock ej rösträtt vid behandling av punkt 8 enligt dagordningen i  

 § 4.7. Röstning med fullmakt är inte tillåten. 

4.3.  Årsmötet ska hållas innan juni månads utgång. Styrelsen beslutar om tid och plats för mötet. 

4.4.  Skriftlig kallelse till årsmötet ska tillställas föreningar, revisorer och förbundsstyrelsen senast  

 åtta (8) veckor före årsmötet. 

4.5.  Styrelsen har förslagsrätt och de anslutna föreningarna motionsrätt till årsmötet. Styrelsen ska yttra sig 

 över motionerna. 

4.6.  Förbundsstyrelsen har rätt att sända en representant med yttrande- och förslagsrätt till årsmötet. 

4.7.  Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma: 

 1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna. 

 2. Fastställande av dagordning. 

 3. Fastställande av röstlängd. 

 4. Val av ordförande och protokollförare vid konferensen/mötet.  

 5. Val av två rösträknare tillika justeringsmän som jämte ordförande för konferensen/mötet justerar 

     protokoll.  

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse.   

 7. Revisorernas berättelse. 

 8. Fastställande av balansräkning samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  

 9. Behandling av motioner och förslag. 

 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.   

 11. Fastställande av medlemsavgift till regionen under nästa kalenderår.   

 12. Fastställande av regionens verksamhetsplan och budget.   

 13. Val av ordförande/kassör 

 14. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.  

 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.   

 16. Val av valberedning jämte sammankallande i denna.   

 17. Val av studieansvarig.   

 18. Val av regionens ledamöter och suppleanter i förbundsrådet. 

 19. Övriga ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet 

 20. Årsmötets avslutning. 

4.8.  Dagordning samt övriga handlingar till årsmötet skall tillställas ombuden, eller om ombuden inte utsetts, 

 föreningen, senast två (2) veckor före årsmötet. 

4.9.  Styrelsen har rätt att kalla till extra årsmöte. Styrelsen ska också kalla till extra årsmöte om revisorerna 

 gemensamt begär det eller om minst ¼ av de anslutna föreningarna begär detta skriftligen. 

4.10. Val av övriga frågor avgörs med enkel majoritet. Omröstning och val kan på begäran företas sluten. 

4.11. Årsmötet väljer en valberedning med uppgift att förbereda valen inför nästa årsmöte. Årsmötet beslutar 

 även om nomineringstiden. Har sådant beslut ej fattats utgår nomineringstiden i samband med 

 behandlingen av respektive punkt på dagordningen. 
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§ 5. Styrelsen. 

5.1.   Regionens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet 

5.2. Styrelsen består av ordförande och kassör som väljs särskilt samt ytterligare minst tre ledamöter 

5.3. Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två (2) år, räknat från årsmöte till årsmöte. Valen ska ske så att 

 halva antalet ledamöter avgår årligen. Ordförande och kassör väljs växelvis vart annat år.  

5.4. För styrelsen väljs minst två (2) suppleanter för en tid av ett (1) år. 

5.5. Styrelsens beslut är giltigt då mer än hälften av dessa ledamöterna och tjänstgörande suppleanter är 

 närvarande vid beslutets fattande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande 

 utslagsröst. 

5.6. Suppleanter kallas till styrelsens samanträden. Suppleant har även yttrande- och förslagsrätt vid 

 styrelsens sammanträden men rösträtt endast när denna ersätter ordinarie ledamot. 

5.7. Om den av årsmötet valda studieansvarige ej tillhör styrelsen har denna ändå rätt att delta på styrelsens 

 sammanträden med yttrande- och förslagsrätt. 

§ 6.  Förvaltning och revision 

6.1. Regionens räkenskaper omfattar kalenderåret. 

6.2. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för regionens medel och förvaltning. Av styrelsens 

 upprättade balans- och resultaträkningar samt verksamhetsberättelse skall vara revisorerna tillhanda 

 senast den 1 mars året efter räkenskapsåret. 

6.3. Regionens räkenskaper och förvaltning ska fortlöpande granskas av två (2) revisorer som valts av årsmötet 

 för en tid av två (2) år, räknat från årsmöte till årsmöte. Valet ska ske så att en (1) revisor väljs växelvis 

vart annat år.  

6.4. Revisonen ska avge revisionsberättelse varje år. I berättelsen skall även avges om ansvarsfrihet för 

 styrelsen tillstyrks eller avstyrks.  

6.5. Regionen erhåller årligen ett ekonomiskt bidrag för sin verksamhet från förbundet. Bidragets storlek 

 fastställs av förbundsstyrelsen. 

 

§ 7.  Tvister 

 Tvist om tolkning av dessa stadgar ska i första hand avgöras av förbundsstyrelsen och i andra hand av 

 förbundsrådet. 

§ 8.  Stadgeändring 

 Beslut om ändring av regionens stadgar fattas av årsmötet med minst 2/3 majoritet. Stadgeändrings-

 förslag ska innan de behandlas underställas förbundsstyrelsen för godkännande. Årsmötet  avgör från 

 vilken tidpunkt ändringen ska gälla. 

§ 9.  Regionens upplösning 

 Regionen är skyldig att följa förbundets stadgar. Vid eventuell ändring i förbundets stadgar som innebär 

 upplösning av regionorganisationen tillfaller regionens tillgångar förbundet. 


