STADGAR
Föreningen Östra Spåret
1. Ändamål: Föreningen skall verka för att stads- kultur- och trafikmiljö i stadens västra delar inte
försämras och att hänsyn tas till den globala uppvärmningens konsekvenser för en kuststad för
att skydda människors liv och hälsa i enlighet med Miljöbalken, PBL och FN:s klimatråd.
Föreningen avvisar därför dubbelspårets dragning genom Varbergs låglänta och havsnära delar
och förordar en klimatsäker östlig sträckning
2. Medlemmar: Föreningen är öppen för alla som arbetar för eller stöder föreningens ändamål.
Utöver betalande, och därmed röstberättigade, medlemmar antages stödmedlemmar, som får
deltaga i föreningens debatt, men är inte röstberättigade.
3. Styrelsen: Styrelsen består av ordförande och sex (6) ordinarie ledamöter. Ordförande och två
(2) suppleanter väljs på ett (1) år.
Övriga ledamöter väljs på två (2) år. Dock tre (3) åt gången
4. Revision: Två (2) revisorer utses på årsmötet för en tid av högst två (2) år
5. Räkenskapsår: Är lika med kalenderår.
6. Avgifter: Beslutas vid årsmötet.
7. Firmatecknare: Föreningen tecknas av ordförande och kassör, var för sig.
8. Årsmöte: Årsmöte hålles senast i april månad och kallelse skickas ut senast två (2) veckor före
mötet. Vid årsmötet behandlas följande: Verksamhetsberättelse, Fastställande av resultat- och
balansräkning. Revisorernas yttrande, Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, Medlemsavgiften,
Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning, Förslag till
verksamhetsplan för nästkommande år, Ev. stadgeändring, Enskild medlem, som önskar få
motion förelagt till prövning vid årsmötet skall före den 1 februari överlämna frågan skriftligt till
styrelsen, som framlägger densamma jämte yttrande för mötesdeltagarna. Övriga frågor.
9. Medlemsmöte: Kallelse till ordinarie medlemsmöte, minst två (2) gånger per år skall skickas ut
senast tio (10) dagar före mötet. Extra möte hålles då styrelsen finner det angeläget, alternativt
när 10% av medlemmarna anser det. Kallelse utfärdas senast tio (10) dagar före mötet.
Medlemsmöte protokollföres och protokollen distribueras till betalande medlemmar senast tio
(10) dagar före nästkommande ordinarie medlemsmöte.
10. Styrelsemöte: Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande och är beslutsmässig då
minst fyra (4) av styrelsens medlemmar är närvarande. Styrelsens möten protokollföres och
protokollen distribueras till styrelseledamöterna senast tio (10) dagar före nästkommande
styrelsemöte.
11. Ändring av föreningens stadgar: Förslag till ändring av föreningens stadgar prövas vid årsmöte.
Ändring blir gällande när minst två tredjedelar av de närvarande, röstberättigade, biträder
ändringsförslaget/förslagen. Styrelsens förslag av stadgarändring skall bifogas kallelsen till
årsmötet.
12. Föreningens upplösning: När föreningens syfte uppfylles, dvs när dubbelspåret genom Varberg
har en östlig sträckning, skall föreningen övergå till en kamratförening. I annat fall upplöses
föreningen och eventuella tillgångar skall tillfalla Stiftelsen Almers Hus i Varberg.

