
STADGAR FÖR  

De Ungas Vänner på Ålön r.f. 
Godkända på föreningens höstmöte den 05.11.2012  

Diarienummer 2013/501843Y 

Registernummer 28.297 

 

 

§ 1.  

Föreningens namn är De Ungas Vänner på Ålön r.f., en partipolitiskt neutral förening med 

hemort Pargas. Förkortningen D.U.V. på Ålön kan användas som föreningens inofficiella 

namn. Föreningen är ansluten till Åbolands Ungdomsförbund. 

 

§ 2.  

Föreningens syfte är att verka för barn och ungdomars trivsel och trygghet, främja intresset 

för kultur samt att sammanföra byborna genom att erbjuda bygdens invånare ett attraktivt 

fritidsalternativ.  

 

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att  

- erbjuda en mångsidig verksamhet för olika åldersgrupper och intresseriktningar 

- anordna evenemang som kursverksamhet, skapande aktivitet samt dans och idrott 

- samarbeta med andra på orten verksamma föreningar och organ med liknande 

målsättning 

- erbjuda en hembygdsinriktad och miljövårdande verksamhet 

 

För att stöda sin verksamhet kan föreningen, sedan den har inhämtat vederbörligt tillstånd 

om det behövs 

- ordna fester, danser, kurser och lotterier 

- hyra ut lokalen Dalaskog och den lösegendom som finns i föreningens ägo 

- ta emot donationer och understöd 

 

Inom föreningen kan det vid behov bildas sektioner för medlemmarnas olika intressen.  

 

§ 3.  

Envar som godkänner föreningens syfte och stadgar kan bli medlem i föreningen. 

Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen på ansökan.  

Erhållna medlemsrättigheter bevaras. 

 

§ 4.  

En medlem utträder ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens 

styrelse eller dess ordförande. En medlem kan också utträda genom att vid föreningens 

möte anmäla detta för anteckning i protokollet. 



Föreningen kan utesluta en medlem som har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han 

genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig, genom sitt beteende inom eller utom 

föreningen avsevärt har skadat denna, eller som inte uppfyller de villkor för medlemskap 

som nämns i lag eller i föreningens stadgar.  

 

§ 5.  

Den årliga medlemsavgiftens storlek bestäms av föreningens höstmöte. 

 

§ 6. 

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse till vilken hör en ordförande, sex ledamöter 

samt tre suppleanter som alla utses vid höstmötet. Styrelsens ordförande väljs för ett år i 

sänder, dess övriga ledamöter för två år, av dessa kan max hälften avgå årligen. 

Suppleanterna väljs för ett år i sänder. Styrelsen utser internt en viceordförande samt internt 

eller externt en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen 

sammanträder på ordförandens kallelse eller då denna har förhinder på viceordförandens 

kallelse, ifall de anser att det behövs eller om minst hälften av styrelse-medlemmarna så 

kräver. Styrelsen är beslutförd när minst fyra av dess medlemmar, ordföranden eller 

viceordföranden medräknade är närvarande. Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. 

Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.  

 

§ 7.  

Föreningens namn tecknas antingen av ordförande ensam eller av sekreteraren och en 

annan styrelsemedlem gemensamt. 

 

§ 8.  

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet samt nödvändiga handlingar och 

styrelsens årsberättelse ska lämnas till verksamhetsgranskarna senast två veckor före 

vårmötet. Verksamhetsgranskarna ska ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast sex 

dagar före vårmötet. 

 

§ 9.  

Föreningen håller två ordinarie möten om året.  Föreningens vårmöte hålls inom tiden 

januari-mars och höstmöte under tiden september-november på en av styrelsen fastställd 

dag. Extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns 

skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar 

skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende.  Mötet ska hållas inom 

trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen. Vid föreningens 

möten har varje medlem en röst. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestämts i 

stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de givna rösterna. Om 

rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten. 



§ 10.  

Styrelsen skall sammankalla till föreningsmöte senast sju dagar innan mötet genom att 

annonsera i lokaltidningen samt genom ett meddelande på föreningens hemsida. 

 

§ 11.  

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden: 

1) mötet öppnas 

2) val av mötesordförande, sekreterare två protokolljusterare och vid behov två 

rösträknare  

3) mötets laglighet och beslutförhet konstateras 

4) föredragningslistan för mötet godkänns 

5) bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras 

6) beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och 

andra ansvarsskyldiga 

7) behandlas övriga ärenden 

 

Vid föreningens höstmöte behandlas följande frågor: 

1) mötet öppnas 

2) val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två 

rösträknare  

3) mötets laglighet och beslutförhet konstateras 

4) föredragningslistan för mötet godkänns 

5) verksamhetsplanen, budgeten, hyresavgifter och medlemsavgifternas storlek för 

följande kalenderår fastställs 

6) val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen 

7) val av två verksamhetsgranskare samt en suppleant för dessa 

8) behandlas övriga ärenden 

 

§ 12.  

Dessa stadgar kan ändras endast av ordinarie föreningsmöte. Därtill fordras att i § 10 

nämnda möteskallelse meddelats att förhandlingarna upptar detta ärende samt minst tre 

fjärdedelar (¾) av alla vid omröstningen givna röster.  

 

§13.  

En eventuell upplösning av föreningen ska behandlas av två möten som hålls med minst två 

veckors mellanrum. Av dessa möten bör det första vara ett ordinarie föreningsmöte. Vid 

båda tillfällena ska upplösning godkännas med en röstmajoritet på minst tre fjärdedelar (¾) 

av de givna rösterna. Om föreningen upplöses tillfaller tillgångarna någon likartad rättsgiltig 

organisation eller annat svenskt kulturellt ändamål i kommunen. 

 

§ 14. 

I ärenden utanför dessa stadgar följs föreningslagens bestämmelser. 


