Stadgar för Koloniföreningen S:t Månslyckan
§ 1. Föreningens namn är Koloniföreningen S:t Månslyckan.
§ 2. Koloniföreningen som är ideell har till ändamål:
att verka gentemot myndigheter, organisationer och enskilda i enlighet med
medlemmarnas intresse.
att bland medlemmarna verka för ett gott samarbete, god sammanhållning och trivsel
inom koloniområdet.
§ 3. Medlem i föreningen är den kolonist inom föreningens verksamhetsområde som
innehar arrendeavtal med Lunds kommun samt betalar sin årsavgift och i övrigt följer de
beslut som styrelsen eller föreningen fattar på möte. Endast den som är skriven i Lunds
kommun kan teckna avtal om arrende av kolonilott inom kommunen.
Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar samt de ordningsföreskrifter, villkor och
riktlinjer för kolonilotter som utfärdats av Lunds kommun.
Medlem är skyldig att noga vårda och sköta den kolonilott som upplåtits till medlemmen.
Medlem har rätt att skriftligt begära extra medlemsmöte när minst en tiondel av samtliga
röstberättigade så önskar och med angivande av ärende som önskas behandlat på mötet.
Medlem har rätt att disponera föreningens paviljong för privata sammankomster mot
erläggande av fastställd avgift.
Medlem har rätt att disponera föreningens material, redskap, skottkärror m.m. mot att
ansvara för att allt återlämnas i gott skick på avsedd plats.
Ett koloniarrende äger en röst.
Årsavgiften till föreningen fastställs av årsmötet.

§ 4. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Till föreningens årsmöte ska alla
medlemmar erhålla skriftlig kallelse senast två veckor innan mötet hålles. I kallelsen ska
anges vilka ärenden årsmötet har att behandla. Årsmötet hålles före juni månads utgång.
Datum för årsmötet fastställs och anslås sex veckor i förväg. Motion till årsmötet ska vara
skriftlig och vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Motion ska biläggas
kallelsen till årsmötet. På årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mötets öppnande och fastställande av dagordning.
Fastställande av röstlängd.
Val av ordförande och protokollförare för årsmötet.
Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
Fråga om kallelsen behörigen skett.
Styrelsens årsberättelse.
Ekonomisk redovisning.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Behandling av motioner och förslag.
Fastställande av avgifter.
Beslut om arvode för styrelse och tjänstemän.
Val av föreningens ordförande, övriga styrelseledamöter & suppleanter enligt § 5.
Val av revisor och revisorssuppleant.
Val av valberedning.
Övriga val.
Övriga ärenden.

§ 5. Styrelsen leder föreningens verksamhet. Den består av minst fyra ordinarie ledamöter
samt minst en suppleant. Styrelseledamöternas och suppleanternas mandattid är två år.
Styrelsen utser föreningens firmatecknare och har sitt säte i Lund. En majoritet av
ledamöterna inklusive suppleanter vid ordinaries frånvaro ska vara närvarande vid beslut.
Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. Styrelsen ska föra protokoll över sina
sammanträden.
§ 6. Räkenskaper och revision omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december
samma år. Revisorerna väljes på två år och har att avge revisionsberättelse
där det anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.
§ 7. Stadgeändring eller upplösning kräver beslut med enkel majoritet
vid två på varandra följande medlemsmöten varav det ena ska vara årsmöte.
Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar Lunds Kolonisters Centralförening.

