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1 §

Namn

Föreningens namn är Västra Nylands Trädgårdsförening rf, dess hemort
är Raseborg och dess språk är svenska.

2 §

Ändamål och verksamhetsformer.

Föreningens syfte äratt främja och stödja trädgårdsnäringens
allmänna förutsättningar. För att förverkliga sitt syfte kan
föreningen föranstalta sammankomster, utställningar, tävlingar,
utflykter och kurser samt även motsvarande allehanda övriga
aktiviteter. För att finansiera sin verksamhet kan föreningen
uppbära medlems- och anslutningsavgifter samt ordna basarer,
lotterier och insamlingar ävensom mottaga donationer.

3 §

Medlemmar

Som ordinarie medlem i föreningen kan ansluta sig envar fysisk
person som önskar stödja det i 2 § angivna syftet. Som
understödjande medlem kan antas fysisk person, samfund med
rättsförmåga, företag samt stiftelser. Föreningens medlemmar antas
av styrelsen. Var och en ordinarie medlem har på föreningens möte en
röst. Understödjande medlemmar saknar rösträtt. Om eventuella
anslutnings- och medlemsavgifter beslutar föreningens årsmöte

4 §

Utträde och uteslutning av medlem ur föreningen

Medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligt
anmäla detta till föreningens styrelse eller dess ordförande. En
medlem kan uteslutas ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin
förfallna medlemsavgift eller genom sitt beteende inom eller utom
föreningen skadat denna eller inte längre uppfyller de villkor för
medlemskap som nämns i lag eller föreningens stadgar.

5 §

Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som består av en
ordförande och sex medlemmar vilka väljs på årsmötet. Styrelsens
mandattid är två år mellan årsmötena. Halva styrelsen avgår årligen.
Styrelsen väljer inom sig viceordförande samt utser inom eller utom
sig sekreterare, kassör och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen
sammanträder på kallelse av ordförande eller, vid förfall av denne,
viceordförande, eller då minst tre styrelsemedlemmar det påyrkar.
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Styrelsen är beslutför då minst fyra av dessa medlemmar är
närvarande, däribland ordförande eller viceordförande. Ärendena
avgörs med enkel röstövervikt. Då rösterna faller lika avgör
ordförandes röst, vid val likväl lotten.

6 §

Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av ordförande, viceordförande, sekreterare
eller kassör, alltid två tillsammans, eller ensam av styrelsemedlem
som därtill förordnats av styrelsen.

7 §

Räkenskaper

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslut jämte nödiga
handlingar och styrelsens årsberättelse skall tillställas
verksamhetsgranskaren senast tre veckor före årsmötet.
Verksamhetsgranskaren skall avge sitt skriftliga utlåtande till
styrelsen senast fem dagar före årsmötet.

8 §

Kallelse till föreningens ordinarie möten

Föreningens möten sammankallas av styrelsen. Möteskallelsen skall
utfärdas senast tio (10) dagar före mötet, per brev till alla
medlemmar eller genom kungörelse i någon tidning med spridning på
föreningens hemort, eller per e-post eller SMS.

9 §

Föreningens årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad på dag
som styrelsen bestämmer. Extra föreningsmöte hålls då styrelsen
finner anledning därtill föreligga eller då minst en tiondedel
(1/10) av röstberättigade medlemmar påyrkar detta av styrelsen för
behandling av angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio (30)
dagar räknat från den tidpunkt, då sådant anspråk har framförts. Vid
föreningens möte har varje ordinarie medlem en röst. Beslut fattas
med enkel röstövervikt om inte annat stipuleras i dessa stadgar.
Faller rösterna lika avgörs val av lotten, övriga frågor av
ordförandes röst.

10 §

Årsmötet

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. mötets öppnande;

2 val av ordförande och sekreterare för mötet;

3 val av två protokolljusterare för mötet, vilka jämväl fungerar som
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rösträknare;

4 konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet;

5 godkännande av arbetsordning för mötet;

6 bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarens utlåtande;

7 fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt
styrelsen och övriga redovisningsskyldiga;

8 fastställande av anslutnings- och medlemsavgifternas storlek

9 styrelsens verksamhetsplan för det följande verksamhetsåret;

10 styrelsens budgetförslag för det följande verksamhetsåret;

11 val av ordförande för styrelsen;

12 val av styrelsemedlemmar för de i tur avgående;

13 val av verksamhetsgranskare samt suppleant för denne;

14 övriga ärenden som nämnts i möteskallelsen.

11 §

Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen
skall vid föreningsmöte omfattas av minst tre fjärdedelar (3/4) av
de avgivna rösterna. Fråga om ändring av stadgarna eller upplösning
av föreningen skall, för att kunna behandlas, nämnas i
möteskallelsen. Upplöser sig föreningen skall dess medel användas
för att främja föreningens ändamål på det sätt, som beslutats av det
möte där beslut om upplösning fattas. Upplöses föreningen skall dess
medel användas till ändamål, som gagnar trädgårdsnäringens allmänna
förutsättningar.


