Stadgar för Kreativa Bolmenbygden ekonomisk förening,
Kvinnligt nätverk i Bolmenbygden
§ 1. Föreningens namn, säte och organisation
Föreningens namn är Kreativa Bolmenbygden ekonomisk förening. Styrelsen har sitt säte i
Hylte kommun och är en religiöst och partipolitiskt obunden, ekonomisk förening.
§ 2. Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intresse genom att bedriva
projektverksamhet som riktar sig främst mot kvinnor för att:
- öka kvinnors inflytande samt ta del av resurser i samhälle och arbetsliv i Bolmenbygden på
jämställda villkor.
-stimulera och stärka kvinnors företagande och företagsamma kvinnor i Bolmenbygden.
Kreativa Bolmenbygden fungerar som en resurs genom att:
-anordna kurser, utbildningar och seminarier
- fånga upp idéer och vid behov ansöka om och driva projekt
i syfte att verka för samverkan lokalt, men över kommungränser mellan föreningar, företag
och privatpersoner.
§ 3. Kriterier
Föreningen Kreativa Bolmenbygden följer WINNET Sveriges (Nationellt Resurscentrum för
kvinnor) kriterier vilket betyder, att den är öppen och förankrad, hos i första hand kvinnor, i
Bolmenbygden och att den utgör en mötesplats för arbetet i enlighet med ändamålsparagrafen.
Föreningen är förankrad hos aktuella myndigheter och organisationer samt medverkar i den
regionala eller lokala utvecklingen på ett självständigt sätt.
Föreningen har en styrelse och styrs av verksamhetsplanering och budget samt gör
årsredovisningar och uppföljning, den är non-profit.
§ 4. Medlemskap
Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen till föreningens styrelse.
Till medlem antas sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra
till förvekligande av föreningens ändamål och främja det kvinnliga entreprenörskapet.
§ 5. Insats
Medlem skall till föreningen betala den insats, som årsmötet beslutar, dock högst 1000kr.
Insatsen ska betalas inom 30 dagar efter anmodan, genom insättning på angivet bankkonto
tillhörande Kreativa Bolmenbygden ekonomisk förening.
§ 6. Medlemsavgift
Varje medlem skall betala till föreningen den årsavgift, som årsmötet beslutar, dock högst
500kr. Årsavgiften skall betalas inom 30 dagar efter faktura datum, genom insättning på
angivet bankkonto tillhörande Kreativa Bolmenbygden ekonomisk förening.
§ 7. Uppsägning av medlemskap
Uppsägning av medlemskap skall ske skriftligen till föreningens styrelse.
§ 8. Uteslutning
Medlem kan på förslag av styrelsen uteslutas ur föreningen om styrelsen finner att medlem
agerat på ett sätt som skadar eller motarbetar föreningen eller dess medlemmars intressen.

§ 9. Organisation
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet utser föreningsstyrelse som har
att verka som föreningens verkställande organ.

§ 10. Styrelsen
Styrelsen skall bestå av ordförande och lägst 2 och högst 4 ordinarie ledamöter och högst 4
suppleanter.
Föreningens styrelse väljs vid årsmötet för en tid av 2 år, dock att hälften av styrelsens
ledamöter och eventuella suppleanter väljs för en tid av ett år första året. Styrelsens
ordförande väljs årligen vid årsmötet. Styrelsen utser inom sig övriga styrelsefunktionärer.
Styrelsen ska leda föreningens verksamhet och sammanträder minst fyra gånger om året.
Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med
enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 11. Verksamhetsplan, budget och räkenskaper
Räkenskapsåret omfattar kalenderår. För varje räkenskapsår ska verksamhetsplan och budget
finnas. Förslag upprättas av styrelsen och föreläggs föreningsstämman för godkännande.
§ 12. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelseledamöterna var för sig.
§ 13. Revision
Årsmötet utser en revisor samt en eventuell ersättare( behöver ej vara godkänd) för tiden fram
till slutet av nästa ordinarie årsmöte.
§ 14. Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls senast före mars månads utgång. Följande ärenden behandlas
1) Mötets öppnande
2) Fråga om mötets behöriga utlysande
3) Fastställande av röstlängd
4) Fastställande av dagordning
5) Val av årsmötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, 2 justerare/rösträknare
6) Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
7) Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten
eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
8) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9) Behandling av motioner
10) Fastställande av verksamhetsplan och budget
11) Beslut om arvode till styrelse och revisorer
12) Val av ordförande för ett år
13) Val av styrelseledamöter, hälften av ledamöter på 2 år
14) Val av eventuella suppleant på, hälften på 2 år
15) Val av revisor och en eventuell revisorsuppleant
16) Val av valberedning
17) Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
18) Övriga anmälda ärenden
19) Avslutning

Extra årsmöte ska inkallas när styrelsen, revisorn eller minst en tiondel av föreningens
medlemmar finner det vara nödvändigt.
Till årsmötet inbjuds medlemmar.
§ 15. Kallelser och årsmötesförhandlingar
Kallelse till årsmöte samt verksamhetsberättelse och verksamhetsplan skall vara tillgängligt
via e-post eller brev tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie respektive
extra årsmöte. Övriga meddelanden till medlemmar sker via e-post, vanlig post eller via
hemsidan.
§ 16. Motioner
Motion till årsmötet ska vara skriftlig och inlämnas till styrelsen senast 4 veckor före
årsmötet.
§ 17. Rösträtt
Vid årsmötet har varje medlem en röst. Beslut i sakfråga fattas med enkel majoritet genom
öppen omröstning.
§ 18. Upplösning
Förslag om föreningens upplösning väcks av styrelsen.
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan
medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.
§ 19. Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till
reservfonden har skett, enligt årsmötets beslut föras i ny räkning eller fonderas.

