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§ 1. Föreningens namn är Lunds Kolonisters Centralförening. 

 

§ 2. Föreningen, som är ideell, har till ändamål: 
    att samverka med myndigheter, organisationer och enskilda för att  
    främja koloniföreningarnas gemensamma intressen; 
    att bland koloniföreningarna verka för ett gott samarbete, god sam- 
    manhållning och stabila föreningsbildningar; 
    att stärka koloniträdgårdsrörelsens idéer i syfte att ge alla medborgare 
    tillgång till en god koloniträdgårdsverksamhet till ett rimligt arrende. 
 

§ 3. Medlem i centralföreningen är den koloniförening som har styrelse  
   och som betalar sin årsavgift och finns inom centralföreningens  
   verksamhetsområde. 
   Medlemsavgiften till centralföreningen fastställes av årsmötet. 
 

§ 4. Fullmäktige är centralföreningens högsta beslutande organ, som sam- 
    manträder minst två gånger per år. Varje medlemsförening representeras 
    i fullmäktige av två ledamöter. Dels av sin ordförande, dels av en medlem 
    som respektive förening utser bland sina medlemmar. 
    Koloniföreningen meddelar centralföreningen vem som ingår i fullmäktige 
    från föreningen, med namn och adress, telefon samt e-postadress och vem i  
    föreningen som är postmottagare. 
 

§ 5. Till möten i centralföreningen skall alla föreningar erhålla skriftlig kallelse  
    senast två veckor innan mötesdag. I kallelsen anges vilka ärenden mötet skall  
    behandla. Årsmötet hålles före februari månads utgång. 
 
 

 
 
 
På årsmötet skall följande ärenden förekomma: 

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning. 
2. Fastställande av röstlängd. 
3. Val av ordförande och protokollförare för årsmötet. 
4. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare. 
5. Fråga om kallelsen behörigen skett. 
6. Styrelsens redovisningshandlingar. 
7. Revisorernas berättelse. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
9. Behandling av motioner och förslag. 
10. Beslut om arvode för styrelsen. 
11. Fastställande av budget och avgifter. 
12. Val av föreningens ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och  
        suppleanter. 
13. Val av revisorer och suppleanter. 
14. Val av valberedning. 
15. Övriga ärenden. 
Motioner till årsmötet skall vara skriftliga och vara styrelsen tillhanda senast 

       fyra veckor innan årsmötet. Motion skall biläggas kallelsen till årsmötet. 
 

§ 6.  Styrelsen verkställer fullmäktiges beslut samt leder i övrigt föreningens  
   verksamhet. Den består av 5 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. 
   Styrelseledamöternas mandattid är 2 år med växelvis avgång. 
 

§ 7.  Räkenskaper och revision omfattar ett kalenderår. Revisorerna väljes på 2 år  
   med växelvis avgång. Revisionen omfattar styrelsebeslut och kassabokföring, 
   avstyrks ansvarsfrihet skall skäl anges. 
 

§ 8.  Stadgeändring eller upplösning kräver beslut med enkel majoritet vid två på  
   varandra följande fullmäktigemöten, varav minst det ena ska vara årsmöte. 
   Vid upplösning tillfaller Centralföreningens tillgångar ändamål som stärker  
   koloniträdgårdsrörelsens verksamhet och idéer. 


