
Antagna stadgar vid bildandet av föreningen den 26 november. 

Stadgar föreningen  
Medskapandegruppen i Gråbo 
§1 Namn och säte 
Föreningen heter Medskapandegruppen i Gråbo och har sitt säte i Lerums kommun. 
Med Gråbo avses tätorten Gråbo och samtliga omkringliggande byar i det som utgör 
Stora Lundby församling och postort Gråbo 

§2 Form och Ändamål  
Medskapandegruppen i Gråbo är en ideell förening. 
Föreningen skall arbeta för att utveckla Gråbo till ett hållbart samhälle i ordets alla 
bemärkelser, huvudsakligen miljömässigt, ekonomiskt, socialt och kulturellt, och för 
att ge gråboborna goda förutsättningar att välja hållbara livsmönster och att bli 
delaktiga i samhällets utveckling.  
Arbetet sker i bred samverkan mellan privatpersoner, lokala politiker, näringsliv, 
föreningar och kyrkor i Gråbo och i samarbete med kommunstyrelsen och 
kommunens tjänstemän som närvarar med representanter vid föreningens möten. 
Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden och alla medlemmar 
förväntas samverka och bidra utifrån sin egen särart. 

§ 3 Medlemskapet  
Medlemmar i föreningen är organisationer som verkar i Gråbo. Ansökan om 
medlemsskap tillsänds styrelsen som beslutar om medlemskap. 

§4 Styrelsen  
Styrelsen består av ordförande och minst fyra ledamöter samt två suppleanter. Vid 
konstituering utser styrelsen vice ordförande, sekreterare och kassör. 
Kommunstyrelsen utser två politiska representanter ur kommunstyrelsen och en 
tjänstemannarepresentant. Dessa deltar i styrelsens arbete som adjungerade. 



§ 5 Årsmötet  
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas inom årets 
första fyra månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två 
veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska 
behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets 
genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens 
medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.  

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare  
2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare  
3. Fastställande av dagordning  
4. Fastställande av röstlängd  
5. Årsmötets behöriga utlysande  
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning  
7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning  
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret  
9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag  
10. Val av ordförande, väljs på ett år 
11. Val av övriga ledamöter för två år 
12. Val av suppleanter för ett år. 
13. Val av två revisorer för två år.   
14. Val av tre ledamöter i valberedning för ett år, varav en sammankallande. 
15. Övriga frågor 
16. Mötet avslutas  

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.  

§ 6 Extra årsmöte  
Om revisorerna, styrelsen eller ⅓ av medlemmarna i föreningen så kräver, skall 
extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg 
tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får 
endast de frågor som föranlett mötet behandlas. 

§ 7 Beslutsformer  
För föreningens möten gäller att samtliga närvarande äger rätt att delta i 
diskussionen och att komma med förslag. Vid eventuell omröstning äger 
medlemmarnas representanter rätt att rösta med en röst per organisation.  



§ 8 Firmatecknare  
Firmatecknare utses av styrelsen  

§ 9 Verksamhetsår  
Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.  

§ 10 Stadgeändring  
Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra 
följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten 
måste det  gå minst 2 månader.  

11 Upplösning 
Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra 
följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten 
måste det gå minst 2 månader.  
Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet.  


