
Stadgar för föreningen

umeås cykeljunta
Stiftade 160214. Ändrade 170325, 180304.

1§ preludium
Föreningen fungerar på det sätt som föreningens medlemmar har
fastställt i dessa stadgar.

2§ om föreningen
Föreningens namn är Umeås cykeljunta. Till sin form är förening-
en ideell och allmännyttig och består av dom fysiska personer som
upptagits som medlemmar. 

Föreningen  är  verksam  i  Umeå  och  dess  verksamhetsår  och
räkenskapsår  följer  kalenderåret.  Föreningen  är  partipolitiskt
obunden. Firma tecknas var för sig av två av föreningens styrelse-
ledamöter. Föreningens motto är ”Vi lagar cyklar tillsammans”.

3§ syfte och verksamhet
Föreningens syfte är att skapa öppna och avgiftsfria mötesplatser
för cykelmekande där allmänheten kan lära sig  att  underhålla
och  reparera  sina  cyklar  och  få  tillgång  till  dom redskap som
krävs. Möjligheten att kunna laga sin cykel ska inte bero på ens
förkunskaper eller ekonomiska förutsättningar.

Föreningens  verksamheter  bedrivs  som  allmänningar,  det  vill
säga  som  icke-kommersiella,  demokratiska  och  gemensamma
sammanhang  där  deltagarna  är  aktiva  medskapare.  Verksam-
heterna  uppmuntrar  deltagarna  till  samarbete  och  delning  av
kunskap och färdigheter sinsemellan. Föreningen ska därför ock-
så särskilt verka för en inkluderande kultur.
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4§ medlemskap
Den som vill kan söka medlemskap i föreningen. Medlemskapet
erhålls kalenderårligen genom att betala den medlemsavgift som
bestäms av årsmöte.  Som medlem godkänner  man föreningens
stadgar och får rätt till  information om föreningens angelägen-
heter samt rösträtt vid medlemsmöten och årsmöten.

Föreningen ska föra ett medlemsregister. I registret ska framgå
varje medlems personuppgifter, kontaktuppgifter samt uppgifter
om medlemskapets status. Uppgifterna ska hanteras enligt gäl-
lande lagstiftning.

Medlem som inte betalat sin medlemsavgift för ett helt kalender-
år betraktas därefter ha avslutat sitt medlemskap. Medlem kan
också avsluta sitt medlemskap genom att i skrift anmäla detta till
styrelsen. Medlem som lämnar föreningen kan inte kräva att få
tillbaka sin medlemsavgift.

En medlem som inte respekterar föreningens stadgar, skadar för-
eningens anseende, eller motarbetar föreningens syfte eller verk-
samhet,  ska  skriftligen  varnas  av  styrelsen  och  vid  behov  av-
stängas från att delta i föreningens verksamhet. Endast årsmöte
kan utesluta medlem från föreningen. Medlemmen ska alltid få
möjlighet att yttra sig i ett avstängnings- eller uteslutningsären-
de.

5§ beslutsordning
Föreningens medlemmar bestämmer tillsammans över föreningen
genom att samlas i beslutande organ. Dessa är med fallande be-
fogenhet: årsmöte, styrelse och medlemsmöte. 

Beslut  fattas genom bifallsrop eller  vid  begäran genom formell
omröstning. Alla frågor avgörs med enkel majoritet om inte annat
anges i dessa stadgar, samt vid personval där relativ majoritet av-
gör. Vid lika röstetal avgör alltid lotten. Dom beslutande organen
är beslutsmässiga med det antal röstberättigade som närvarar vid
omröstningen. Rösträtten är personlig, men får vid förhinder ut-
övas genom ombud med daterad fullmakt.

Alla beslut ska antecknas i ett protokoll. Protokollet ska justeras
av mötets ordförande och minst en särskilt vald justerare och där-
efter snarast göras tillgängligt för föreningens medlemmar.
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6§ medlemsmöte
Medlemsmöten  fattar  beslut  kring  föreningens  verksamheter.
Medlemmar har rösträtt. Medlemsmöte utlyses av tidigare med-
lemsmöte eller av styrelsen minst en vecka i förväg. Styrelsen har
vetorätt mot beslut som fattas vid medlemsmöte endast om beslu-
ten inte går att förena med föreningens stadgar, verksamhetsplan
eller budget.

7§ årsmöte
Årsmöte fattar beslut som gäller föreningens långsiktiga utveck-
ling  och  förvaltning.  Årsmöte  hålles  senast  utgången  av  mars
månad  efter  gånget  verksamhetsårs  slut  och  ska  utlysas
åtminstone fyra veckor i förväg.

Årsmöte  hålles  senast  utgången  av  mars  månad  efter  gånget
verksamhetsårs slut och ska utlysas åtminstone fyra veckor i för-
väg genom en kallelse till medlemmarna.

Såväl enskild medlem som styrelsen får lämna ärenden till  be-
handling av årsmöte.  Ärenden får lämnas när som helst under
året, men måste vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan
årsmötet för att behandlas av årsmötet i fråga. Styrelsen ska be-
reda och yttra sig angående alla förslag till beslut och samman-
ställa alla möteshandlingar. Dessa ska därefter tillgängliggöras
senast två veckor i förväg. Som möteshandlingar räknas dagord-
ning, verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse, förslag
till verksamhetsplan och budget, samt alla inkomna ärenden och
styrelsens yttranden. Inget ärende utöver dom som angivits i dag-
ordningen får behandlas av årsmötet.

Årsmöte ska behandla följande punkter:
• fastställande av årsmötets röstlängd,
• fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna,
• fastställande av dagordningen,
• genomgång av verksamhetsberättelse och ekonomisk 

redovisning för gånget verksamhetsår,
• genomgång av revisionsberättelse,
• fråga om styrelsens ansvarsfrihet,
• fastställande av verksamhetsplan,
• fastställande av budget,
• fastställande av medlemsavgiftens storlek,
• övriga inkomna ärenden, och
• val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning.
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Röstberättigad vid årsmöte är medlem som betalat medlemsavgift
för innevarande kalenderår senast en vecka innan årsmötet.

Extra årsmöte  kan begäras av årsmöte,  styrelsen,  revisor eller
minst en fjärdedel av föreningens medlemmar. Endast den fråga
som föranlett begäran får behandlas av mötet. Extra årsmöte hål-
les med minst åtta veckors avstånd till ordinarie årsmöte, men
tidigast fyra veckor efter inkommen begäran. Utlysning av extra
årsmöte ska av styrelsen göras till medlemmarna senast två veck-
or efter att begäran inkommit. Underlåter styrelsen att stadgeen-
ligt utlysa extra årsmöte, får den som begärt saken vidta åtgärder
i styrelsens ställe.

8§ styrelse
Styrelsens uppdrag är att mellan årsmöten ansvara för förening-
ens  angelägenheter  och  utifrån  föreningens  verksamhet  enligt
fastställda  planer,  budgetar  och  uppsatta  mål,  samt  tillvarata
medlemmarnas intressen. 

Det åligger styrelsen särskilt att
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler 

iakttas,
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
• ansvara för och förvalta föreningens medel,
• tillställa revisorerna räkenskaper,
• förbereda årsmöte,
• utse föreningens firmatecknare,
• administrera medlemskap, och
• fortlöpande delge medlemmarna information om förening-

ens utveckling.

Styrelsen består av minst tre men högst sju ledamöter. Styrelsen
ska i sin arbetsordning fastställa hur man ämnar arbeta under
verksamhetsåret, och fördela inom sig kassörsansvar och ansvar
för att sammankalla styrelsen, samt andra ansvarsuppgifter, som
styrelsen anser behövs.

Styrelsen sammanträder i styrelsemöte, minst fyra gånger per år.
Röstberättigade vid styrelsemöte är endast styrelseledamöter. Be-
slut som fattas utanför möte (per capsulam) ska rapporteras vid
det närmast därefter följande mötet. Styrelsen får delegera beslut
i enskilda ärenden eller i löpande frågor till annat organ eller till
medlem eller icke-medlem utanför styrelsen. I beslut om delege-
ring ska en skriftlig instruktion medfölja.
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Styrelseledamot som vill lämna styrelsen anmäler sin avgång till
styrelsen. Entledigande kan ske omgående såtillvida att styrelsen
inte blir icke-stadgeenlig till sitt ledamotsantal. Om styrelsen blir
icke-stadgeenlig i sitt ledamotsantal, ska extra årsmöte utlysas.
Avgående ledamot ansvarar för att överlämna sitt ansvarsområde
senast en månad efter entledigande.

9§ revision
För att granska föreningens förvaltning kan årsmöte utse en eller
två revisorer. Icke-medlem eller medlem som inte är styrelseleda-
mot är valbara. Revisor har rätt att fortlöpande ta del av alla före-
ningens  handlingar.  Föreningens  räkenskaper  ska vara revisor
tillhanda senast fyra veckor före årsmöte och revisor ska överläm-
na revisionsberättelse senast tre veckor före årsmöte.

10§ valberedning
Vid årsmöte kan en valberedning tillsättas. Valberedningen ska
på uppdrag av föreningens medlemmar förbereda föreningens val
av styrelseledamöter och revisorer inför nästa årsmöte. Valbered-
ningen ska bestå av högst tre ledamöter. Valbar som valbered-
ningsledamot är medlem. Valberedningen ska till styrelsen över-
lämna sitt förslag senast tre veckor före årsmöte.

11§ föreningens upplösning
För att upplösa föreningen krävs att ett sådant beslut fattas ge-
nom en kvalificerad majoritet på minst  två tredjedelar av dom
närvarande röstberättigade, av två på varandra följande årsmöt-
en, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte.

Vid en upplösning ska föreningens tillgångar i första hand tillfal-
la annan ideell verksamhet som kan anses lämplig i förhållande
till föreningens syfte. Medlem kan inte kräva del av föreningens
behållning eller egendom. Föreningens handlingar ska arkiveras
på lämpligt sätt.

12§ om stadgarna
Vid  tvist  om  stadgarnas  tillämpning,  äger  styrelsens  tolkning
företräde till dess att ett årsmöte kan avgöra saken.

Dessa stadgar kan endast ändras av årsmöte, och ett sådant be-
slut måste fattas genom en kvalificerad majoritet på minst två
tredjedelar av dom närvarande röstberättigade.


