STADGAR FÖR VÅRA GÅRDAR
§l

Ändamål och firma

Våra Gårdar är en service- och intresseorganisation för
nykterhetsrörelsens och andra organisationers alkoholfria
fastigheter och lokaler i Sverige.
Våra Gårdar har till ändamål
att
att
att

§2

värna om de allmänna samlingslokaler som
nykterhetsrörelsen och andra organisationer
förfogar över och stimulera tillkomsten av nya,
medverka till att nykterhetsrörelsens samlade
fastighets- och lokalbestånd utvecklas i positiv
riktning, samt
verka för att fler helnyktra miljöer etableras i
landet.
Föreningens firma är Riksföreningen Våra
Gårdar.
Verksamhet

För att uppfylla sitt ändamål ankommer det på Våra Gårdar
att
att
att
att

ge råd och lämna stöd till förvaltningen av
nykterhetsrörelsens och andra organisationers
alkoholfria fastigheter och lokaler.
fungera som opinionsförmedlare och på så sätt
företräda de intressen som är förenade i
fastighets- och lokalbeståndet,
medverka till att i fastighets- och
lokalbeståndet nedlagt kapital och arbete ges i
vid mening bästa möjliga förräntning,
ägna särskild uppmärksamhet åt miljö-, energioch tillgänglighetsfrågor,

1

att
att
att
att
att
att

§3

ge stöd till, och på uppdrag, representera,
anslutna medlemmar i förhandlingssituationer,
medverka till att lokalerna får ändamålsenlig
inredning och utsmyckning,
skapa goda villkor för att barn- och
ungdomsverksamhet ska kunna bedrivas
när det gäller verksamhetsutveckling ägna
särskild uppmärksamhet åt kultur-, konst- och
biografverksamhet,
fortlöpande medverka till att behoven av
frilufts- och friskvårdsmiljöer tillgodoses
främja en nära kontakt med andra
samlingslokalorganisationer, myndigheter,
ideella organisationer, samt film och
biografbranschen.
Medlemskap

Medlemskap i Våra Gårdar kan beviljas föreningar och andra
juridiska personer som äger eller disponerar alkoholfria
fastigheter eller lokaler.
Förening eller annan juridisk person med flera fastigheter
erhåller medlemskap för varje av föreningen ägd fastighet.
Beslut om medlemskap fattas av Våra Gårdars styrelse.
Medlem kan efter egen begäran av styrelsen beviljas utträde
ur Våra Gårdar.
Medlem, som bedrivit verksamhet i strid mot Våra Gårdars
grundläggande princip om alkoholfria lokaler eller inte betalat
medlemsavgift, kan av styrelsen uteslutas ur organisationen.
Detsamma gäller om medlem på annat sätt uppenbart
motverkat Våra Gårdars verksamhet eller ändamål.
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§4

Organisation

Medlemmarna inom ett län, eller annat lämpligt geografiskt
område som Våra Gårdars styrelse godkänner, kan bilda
distrikt eller samverka/samordna sin verksamhet på annat sätt.
Riksorganisationer omfattas inte av distriktsindelningen.
Våra Gårdars högsta beslutande organ är ombudsmötet.
Mellan ombudsmötena leds organisationen av en styrelse.
Styrelsen tillsätter verkställande tjänsteman.
Den löpande verksamheten utövas huvudsakligen genom ett
kansli.
Verksamheten ska granskas av revisorer tillsatta av
ombudsmötet.
Verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.
§5

Medlemsavgift

Medlem erlägger årsavgift till Våra Gårdar i enlighet med
beslut av ombudsmötet. Avgiften ska vara inbetald före den 1
februari.
§6

Ombudsmöte

Ordinarie ombudsmöte ska hållas vartannat år på tid och plats,
som fastställs av närmast föregående ombudsmöte.
Extra ombudsmöte ska sammankallas, då styrelsen så finner
lämpligt, eller då minst 50 medlemmar skriftligt begär det.
Styrelsen ska kalla till ordinarie ombudsmöte senast 16 veckor
före mötet.
Styrelsen ska kalla till extra ombudsmöte senast fyra veckor
före mötet.
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Varje medlemskap för vilket avgift erlagts t.o.m. närmast
föregående år berättigar till ett ombud.
Distrikten får representeras av ett ombud var.
Anmälan av ombud ska vara styrelsen tillhanda senast fyra
veckor före ordinarie ombudsmöte och senast två veckor före
extra ombudsmöte.
Styrelsens ledamöter har vid ombudsmöte rösträtt utom i
frågor gällande den egna förvaltningen.
Var och en som är röstberättigad äger en röst. Vid omröstning
gäller enkel majoritet.
Alla beslut sker med öppen omröstning, dock ska val ske med
slutna sedlar, om så begärs.
Vid lika röstetal avgör lotten.
Motioner till ordinarie ombudsmöte ska vara styrelsen
tillhanda minst sex veckor före mötet. Motionsrätt tillkommer
varje medlem samt distrikt.
Möteshandlingar innehållande förslag till föredragningslista,
verksamhets- och förvaltningsberättelser, förslag till
arbetsplan, budget, övriga styrelseförslag och yttranden över
motioner, ska senast två veckor före ombudsmötet tillställas
anmälda ombud. Vid extra ombudsmöte är motsvarande tid en
vecka.
Våra Gårdar svarar för ombudens resekostnader med
billigaste färdsätt.
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Vid ordinarie ombudsmöte ska följande ärenden finnas
upptagna på föredragningslistan:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om ombudsmötets stadgeenliga kallelse
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av mötesfunktionärer
- Ordförande
- Mötessekreterare
- Rösträknare
6. Val av två personer att justera ombudsmötets
protokoll
7. Styrelsens anmälan om vilka utskott som utsetts och
beslut om utskottsval
8. Beslut om verksamhetsberättelse
9. Beslut om ekonomisk berättelse
10. Föredragning av revisionsberättelser
11. Fastställande av resultat- och balansräkningar
12. Fråga om ansvarsfrihet
13. Fastställande av arvoden, traktamenten och
reseersättningar
14. Beslut om medlemsavgift
15. Beslut om motioner
16. Beslut om styrelsens förslag
- Arbetsplan
- Budget
17. Fastställande av antalet styrelseledamöter
18. Styrelseval
- Ordförande
- Vice ordförande
- Kassör
- Övriga styrelseledamöter
19. Val av revisorer och revisorsuppleanter
20. Val av valberedning
21. Fastställande av tid och plats för nästa ombudsmöte
22. Övriga anmälda frågor
23. Avslutning
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På extra ombudsmöte får endast de ärenden som angivits i
kallelsen till mötet behandlas.
Det som stadgas om ordinarie ombudsmöte gäller i tillämpliga
delar extra ombudsmöte.
§7

Styrelse

Styrelsen har till uppgift att leda organisationens verksamhet i
enlighet med dess stadgar och ombudsmötets beslut. Den
löpande verksamheten utövas huvudsakligen genom ett kansli,
för vilket styrelsen ansvarar.
Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande och kassör
samt ytterligare lägst fyra och högst åtta ledamöter.
Styrelsens mandat omfattar tiden från ordinarie ombudsmöte
och till dess nästa ordinarie ombudsmöte avslutats.
Styrelsen äger att inom sig utse ett arbetsutskott med uppgift
att bereda ärenden inför styrelsens sammanträde, samt
handlägga av styrelsen till arbetsutskottet delegerade ärenden.
På styrelsen ankommer att tillsätta de kommittéer den finner
berättigade.
Styrelsen ska till revisorerna varje år före den 31 mars
avlämna årsredovisning samt det år ombudsmöte hålls därtill
också verksamhetsberättelse över de två närmast föregående
årens verksamhet.
Styrelseledamot ska vara medlem av i Sverige verksam
nykterhetsorganisation, myndig samt icke försatt i konkurs.
Styrelsen är beslutsmässig, då fler än halva antalet ledamöter
är närvarande på sammanträde.
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Avgifter för tjänster fastställs av styrelsen eller, efter
styrelsens delegationsbeslut, av VD.
§8

Firmateckning

Våra Gårdars firma tecknas på det sätt styrelsen beslutar, dock
av minst två personer i förening.
§9

Revision

Ombudsmötet ska för tiden intill slutet av nästa ordinarie
ombudsmöte utse två revisorer, varav minst en godkänd, med
personliga ersättare.
Revisorerna ska granska styrelsens verksamhet och
ekonomiska förvaltning samt förelägga ombudsmötet
revisionsberättelse med förslag rörande fastställande av
resultat- och balansräkningarna och frågan om ansvarsfrihet.
§ 10

Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom samstämmiga beslut
vid två ombudsmöten i följd, varav minst ett ordinarie, eller
genom beslut med minst två tredjedels majoritet vid ordinarie
ombudsmöte.
Stadgeändring gäller från den tidpunkt ombudsmötet beslutar.
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§ 11

Upplösning

För upplösning av Riksföreningen Våra Gårdar fordras beslut
vid två ombudsmöten i följd, varav minst ett ordinarie.
Om Våra Gårdar upplöses ska dess tillgångar tillfalla de
riksorganisationer, som har medlemmar i organisationen.
Tillgångarna ska fördelas i förhållande till antalet
medlemskap från respektive riksorganisation
(riksorganisationen samt föreningar och andra juridiska
personer under denna) vid tidpunkten för definitivt beslut om
upplösning.
Nya medlemmar får inte beviljas inträde från det att förslag
om upplösning lämnats av styrelsen eller annan och till dess
att ärendet återkallats eller frågan avgjorts på sätt som anges i
första stycket i denna paragraf.

Regional samverkan
I dagsläget har vi mycket stor variation när det gäller Våra
Gårdar-distriktens verksamhet, allt från väldigt aktiva, till
mindre aktiva eller där de helt saknas.
Våra Gårdar väljer därför att ha ett öppet förhållningssätt när
det gäller regional samverkan/distriktsverksamhet.
För de som önskar bedriva verksamheten inom formella
distrikt, rekommenderar vi nedanstående normalstadgar.
Våra Gårdar är öppen för annan regional samverkan i form av
nätverk, arbetsgrupper kopplat till någon av våra medlemssamarbetsorganisationer, eller resurspersoner med speciella
kompetenser som knyts direkt till riksorganisationen.
Reviderade vid Våra Gårdars ombudsmöte maj 2012.
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NORMALSTADGAR
FÖR VÅRA GÅRDAR-DISTRIKT
§l

Huvuduppgifter

Våra Gårdar-distrikt har till huvuduppgift
att
att
att

§2

fungera som förmedlande organ mellan Våra
Gårdars riksorganisation och Våra Gårdars
medlemmar inom distriktets område,
vara kontaktorgan mot myndigheter på
länsplanet och andra distriktsorganisationer,
samt
i övrigt medverka till att Våra Gårdars ändamål
och syften så långt som möjligt förverkligas
inom distriktets område.
Organisation

Våra Gårdar-distriktets område omfattar ett eller flera län,
eller annat lämpligt geografiskt område.
Distriktsindelningen fastställs av riksföreningen Våra Gårdars
styrelse.
§3

Firma och firmateckning

Våra Gårdar-distriktets firma är Våra Gårdar och distriktets
namn.
Firma tecknas på sätt som styrelsen beslutar, dock av minst
två styrelseledamöter i förening.
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§4

Medlemskap

Medlemmar i Våra Gårdar-distriktet är Riksföreningen Våra
Gårdars medlemmar inom distriktets område.
Riksorganisationer omfattas inte av distriktsindelningen.
§5

Årsmöte

Årsmötet är Våra Gårdar-distriktets högsta beslutande organ.
På årsmöte äger distriktets medlemmar, som erlagt
stadgeenliga avgifter, rösträtt. Varje medlemskap för vilket
avgift erlagts t.o.m. närmast föregående år berättigar till två
röstberättigade ombud.
Kallelse utfärdas till samtliga medlemmar senast sex veckor
före årsmötet.
Motioner kan väckas av medlem och ska vara
distriktsstyrelsen till handa senast fyra veckor före årsmöte.
Styrelsens ledamöter har vid årsmöte rösträtt utom i frågor
som gäller den egna förvaltningen.
Årsmötet ska hållas före april månads utgång.
Ombud ska vara anmält till distriktsstyrelsen senast tre veckor
före årsmötet.
Årsmöteshandlingar ska vara ombuden tillhanda senast två
veckor före mötet.
Extra årsmöte kan hållas efter beslut av styrelsen eller
revisorerna eller då en tredjedel av distriktets medlemmar
skriftligt begär det. Kallelse till extra årsmöte ska ske minst
fyra veckor före mötet.
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§6

Årsmötesärenden

På årsmöte med Våra Gårdar-distriktet ska följande ärenden
behandlas
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Fråga om årsmötets stadgeenliga kallelse
Fastställande av föredragningslista
Val av mötesfunktionärer
- Ordförande
- Sekreterare
- Protokolljusterare
- Rösträknare
Beslut om verksamhetsberättelse
Beslut om ekonomisk berättelse
Föredragning av revisionsberättelse
Fastställande av resultat- och balansräkningar
Fråga om ansvarsfrihet
Beslut om ersättningar
Beslut om till årsmötet inkomna motioner
Beslut om styrelsens förslag
Fastställande av antalet styrelseledamöter.
Styrelseval
- Ordförande
- Övriga ordinarie styrelseledamöter
Val av revisorer med revisorsuppleanter
I förekommande fall val av ett ordinarie ombud med
två suppleanter till Våra Gårdars ombudsmöte
Val av valberedning
Fastställande av tid och plats för nästa årsmöte
Övriga anmälda ärenden
Avslutning
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§7

Styrelse

Mellan årsmötena utövas Våra Gårdar-distriktets ledning av
en styrelse bestående av minst tre ledamöter.
§8

Räkenskapsår

Våra Gårdar-distriktets räkenskapsår ska sammanfalla med
kalenderår.
§9

Revision

Två ordinarie revisorer med två ersättare utsedda av Våra
Gårdar-distriktets årsmöte ska utföra revision.
§ 10

Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom samstämmiga beslut
vid två ombudsmöten eller genom beslut med minst två
tredjedels majoritet vid ordinarie ombudsmöte.
Stadgeändring gäller från den tidpunkt ombudsmötet beslutar.
§ 11

Upplösning

Beslut om upplösning av Våra Gårdar-distriktet kan fattas
med enkel majoritet. I kallelsen till årsmöte eller extra möte
ska framgå att sådan fråga kommer att behandlas.
Beslut om upplösning av distriktet ska för att vara giltigt
fastställas av styrelsen för Riksföreningen Våra Gårdar.
Kvarvarande tillgångar tillfaller efter upplösning
Riksföreningen Våra Gårdar.

Reviderade vid Våra Gårdars ombudsmöte maj 2012.
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