
 

 

Stadgar för den ideella föreningen norrlandet.se 
Antagna den 26 april 2012. 
 

§ 1 Föreningsnamn 
Föreningens firma (föreningsnamn) är norrlandet.se. 
 

§ 2 Ändamål, verksamhet och medlemskap 
Föreningen är en öppen ideell förening till för att underlätta för boende på Norrlandet 
i Gävle 
att påverka livet och utvecklingen i området samt att underlätta kommunikationen 
med exempelvis andra privata och offentliga aktörer. 
 
Syftet är att  

� fånga upp och ta tillvara lokalt engagemang 
� skapa en ingång till andra privata och offentliga aktörer i olika frågor 
� öka kunskap om relevant offentlig verksamhet 
� öka medborgarinflytandet 
� skapa och vidmakthålla informationsvägar från kommunen till de boende 
� involvera de boende i samhällsplanering och liknande utvecklingsfrågor 

 
Detta uppnås genom att organisera allmänna möten, genom att driva och utveckla 
domänen och hemsidan norrlandet.se samt genom annonsering på föreningens 
anslagstavlor. Därutöver skall föreningen verka genom att stimulera och utveckla 
nätverk/arbetsgrupper/projekt i olika intressefrågor och aktiviteter som rör Norrlandet. 
 
Medlemskap i norrlandet.se är öppet för föreningar på Norrlandet som tillämpar 
öppen medlemsantagning och vill verka för föreningens ändamål. Anslutna 
föreningar representerar således respektive förenings medlemmar i föreningen 
norrlandet.se. 
 
Öppna föreningar på Norrlandet kan ansöka om medlemskap. Till ansökan ska 
stadgar bifogas. Beslut om nya medlemsföreningar fattas av styrelsen. 
 
Som medlem i föreningen norrlandet.se ges tillträde till hemsidan. 
 

§ 3 Föreningens säte och räkenskapsår 
Föreningens styrelse har sitt säte i på Norrlandet i Gävle kommun. 
 
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 
 



§ 4 Styrelse och revisorer 
 
Styrelsen skall bestå av ordförande samt 1 suppleant från varje medlemsförening,  
vilka alla väljs på ordinarie föreningsstämma.  
Om någon ledamot eller suppleant avgår, kan medlemmarna utse ny ledamot eller 
suppleant under löpande år för tiden fram till nästa föreningsstämma.  
 
Styrelseledamot väljs på två år men ordförande och suppleanter på ett år. Vid valet 
bör föreningsstämman tillse att mandatperioderna beslutas växelvis så att kontinuitet 
bibehålls vid nyval. 
 
Styrelsen är beslutsför när minst halva styrelsen är närvarande. 
 
Föreningens firma tecknas av två styrelseledmöter i förening. 
 
Styrelsen ska: 
 

� upprätta verksamhetsplan samt dokumentera och redovisa pågående arbete 
och aktiviteter enligt kommunens föreskrifter om lokala utvecklingsgrupper 

� avge verksamhetsberättelse (förvaltningsberättelse och resultat- och 
balansräkningar) 

� senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma lämna 
verksamhetsberättelsen till revisor för granskning 

� hålla minst fyra styrelsemöten per år 
� utse ansvarig utgivare för hemsidan norrlandet.se 

 
En revisor och en revisorsuppleant utses av ordinarie föreningsstämma. Revisorn 
ska verkställa revision av föreningens räkenskaper och förvaltning och senast en 
vecka före ordinarie föreningsstämma avge revisionsberättelse. 
 

§ 5 Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före april året efter 
verksamhetsåret. 
 
Extra föreningsstämma hålls om styrelsen så beslutar eller om revisorn eller minsten 
femtedel av medlemsföreningarna så begär. 
 
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelsen ska innehålla en uppgift om de 
ärenden som ska behandlas och utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två 
veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra 
föreningsstämma.  
 
Kallelsen ska utfärdas genom en kallelse vid protokollfört sammanträde samt på 
hemsidan. 
Föreningsstämman är beslutsmässig om minst hälften av medlemsföreningarna är 
representerade. 
Varje förening har en röst och beslut fattas med enkel majoritet bland representerade 
föreningar. 
 



§ 6 Ordinarie föreningsstämma 
På ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 
1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val  
 av protokollförare 
2. godkännande av röstlängden 
3. val av en eller två justeringsmän 
4. frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning 
5. fastställande av dagordningen 
6. styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen 
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur 
 vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras 
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 
10. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas 
11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 
12. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 
13. val av valberedning 
13. frågan om medlemsavgift 
14. övriga ärenden  

§ 7 Ändring av stadgar 
Dessa stadgar kan ändras genom enhälligt beslut vid beslutsför ordinarie eller extra 
föreningsstämma eller genom majoritetsbeslut vid två på varandra följande 
beslutsföra stämmor, varav minst en skall vara orinrie föreningsstämma. 

§ 8 Upplösning av föreningen 
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar tillfalla medlemsföreningarna i lika 
utsträckning. Vid upplösning tillfaller hemsidan de ideella föreningarna. 
 

 


