
 

 

Stadgar beslutade 2021.09.05 

Stadgar för Hällbyvallsodlarna  

§1 Föreningens namn är Hällbyvallsodlarna. 

§2 Föreningen har till ändamål att:  

av Uppsala kommun arrendera mark belägen vid Hällbyvallen och upplåta det 

arrenderade områdets lotter till medlemmarna för att av dem brukas som odlingslotter, 

främja och bevaka medlemmarnas gemensamma intressen i deras egenskap av odlare, 

och till gagn för sina medlemmar och det allmänna upprätthålla god ordning inom 

odlingsområdet, ansvara för skötsel och underhåll av eventuella, för föreningens 

medlemmar gemensamma, anläggningar tillhörande det arrenderade området samt 

stärka samhörighetskänslan mellan föreningsmedlemmarna. 

 

Medlemmar  

§3 Ansökan om medlemskap i föreningen prövas av styrelsen, som svarar för att en 

kölista till området hålles tillgänglig.  

§4  Max en femtedel av totala antalet lotter får delas i två. Om det finns ledig odlingslott, 

när kölistan är tom, kan medlem erbjudas ytterligare en odlingslott.  

§5 Medlem kan efter prövning av styrelsen uteslutas: 

1. om medlem inte inom bestämd tid erlagt fastställda avgifter. 

2. om medlem bryter mot de bestämmelser som finns intagna i avtalet om 

nyttjanderätt mellan medlem och föreningen. 

3. om medlem bryter mot de bestämmelser som finns i  arrendekontrakt mellan 

föreningen och Uppsala kommun. 

4. om medlem inte i övrigt följer dessa stadgar eller behörigen utfärdade 

ordningsföreskrifter. 

Föreligger anledning till prövning av medlemskap, skall medlem skriftligen varnas av 

styrelsen. Om medlem inte rättar sig senast 14 dagar efter det att han/hon fått del av 

varningen, äger rätt att styrelsen utesluta medlemmen.  

Utesluten medlem äger inte rätt att återfå till föreningen erlagda avgifter och äger inte 

rätt till andel i föreningens tillgångar. 
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Avgifter  

§ 6 Medlem är skyldig att vid av styrelsen angiven tid varje år erlägga den årsavgift som 

årsmötet beslutar. 

 

Styrelsen  

§7 Styrelsen har sitt säte i Uppsala och har till uppgift att mellan medlemsmöten leda 

föreningens löpande verksamhet och förvalta dess tillgångar.  

§ 8 Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och högst två suppleanter. 

Ordförandeposten väljs på ett år. Mandattiden för de övriga ordinarie ledamöterna är två 

år och de tillsätts växelvis. Suppleanternas mandattid är ett år.  

 

§9 Styrelsen utser inom sig kassör, vice ordförande, sekreterare samt föreningens 

firmatecknare.  

§10 Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande eller vice ordförande eller när 

tre styrelseledamöter så begär.  

§11 Protokoll från styrelsens sammanträden, vari upptas namnen på närvarande 

ledamöter och suppleanter, de ärenden som förekommit till behandling och beslut, skall 

justeras av ordföranden för mötet.  

§12 Föreningens verksamhet löper per kalenderår, vilket också utgör räkenskapsår. Av 

styrelsen upprättade balans- samt vinst- och förlusträkningar jämte av styrelsen avgiven 

verksamhetsberättelse för räkenskapsåret skall vara revisorn tillhanda senast den 15 

februari.  

§13 Det åligger styrelsen att övervaka att arrendeavtal, stadgar och övriga 

vederbörligen fattade beslut såsom ordningsregler mm åtföljs samt att kalla till 

medlemsmöten.  

Dessutom åligger det ordföranden att kalla till styrelsemöte samt upprätta 

föredragningslista, sekreteraren att föra protokoll och kassören att föra erforderliga 

böcker, som anger inkomster och utgifter samt data för dessa, samt att hålla 

räkenskaperna tillgängliga, närhelst så av styrelsen eller revisorn påfordras.  

§14 Styrelseledamot är fri från ansvar för beslut som fattas av styrelsen, då ledamoten 

ej varit närvarande. Fri från ansvar är även den som mot beslut anmält reservation. 
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§15 Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter eller till sammanträdet kallade 

suppleanter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som omfattas av 

flertalet närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid 

sammanträdet.  

 

Revision  

§16 Räkenskaperna skall granskas av en revisor, vilken väljes av årsmötet. Revisorn 

utses för ett år i sänder med mandattid från årsmöte intill dess nästa årsmötet hållits. 

För revisorn utses på samma sätt en suppleant.  

§17 Revisorn skall årligen senast den 28 februari avge revisionsberättelse. I denna skall 

bland annat anges, huruvida ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks. 

 

Årsmöte och extra möte. 

 

§18 Medlems rätt att deltaga i föreningens angelägenheter utövas på årsmöte eller extra 

möte. Vid sådant medlemsmöte har varje medlem en röst. Medlem må uppdra åt annan 

myndig hushållsmedlem att via fullmakt utöva hans/hennes rösträtt vid medlemsmöte. 

Medlems rösträtt kan även utövas genom annan medlem via fullmakt. Inget ombud kan 

dock företräda mer än en medlem.  

 

§ 19 Årsmöte skall hållas årligen före april månads utgång. Kallelse skall ske minst 14 

dagar i förväg. Kallelse till extra möte skall ske minst åtta dagar i förväg. Kallelse  och 

möteshandlingar till medlem sändes per post samt e-post. I kallelse till medlemsmöte 

anges de ärenden som skall förekomma.  

 

§20 Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:  

1. Mötets öppnande  

2. Fastställande av dagordning  

3. Val av mötesordförande  

4. Val av mötessekreterare  

5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare  

6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning  

7. Styrelsens verksamhetsberättelse  

8. Fastställande av balansräkning  

9. Revisionsberättelse  



 

 

Stadgar beslutade 2021.09.05 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

11. Bestämmande om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter  

och revisor samt suppleanter för dessa 

12. Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt 

balansräkningen  

13. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter. 

14. Val av ordförande i föreningen  

15. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter  

16. Val av revisor och suppleant 

17. Behandling av inlämnade motioner 

18. Val av valberedning  

19. Övriga ärenden  

 

Vid årsmötet må andra ärenden inte föredras till avgörande än dem som angivits i 

kallelsen.  

§21 Årsmötet fastställer ordningsregler för området i förekommande fall.  

  

§22 Förslag och motioner till årsmötet skall skriftligen inges till styrelsen  minst 14 dagar 

före årsmötet. Över inkomna motioner och förslag skall styrelsen avge yttrande.  

 

§23 Styrelsen äger rätt, när den finner lämpligt, kalla föreningens medlemmar till extra  

möte. Revisorn må, om hans/hennes granskning föranleder därtill, skriftligen och med 

angivande av skälet, påfordra att styrelsen utlyser extra möte att hållas så snart det 

med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske. Extra möte skall även utlysas av 

styrelsen, då det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst hälften av samtliga 

medlemmar.  

 

§24 Alla frågor vid medlemsmöte med undantag av §26 avgörs genom enkel majoritet  

och öppen omröstning, såvida mötet inte beslutar annorlunda. Vid lika röstetal fäller 

mötesordföranden utslaget. Val skall dock vid lika röstetal avgörs genom lottning. Om 

så begärs, skall val företas slutet.  

 

Stadgeändring  

 

§25 Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut vid två på 
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varandra följande medlemsmöten av vilka det ena skall vara årsmöte. Mötena skall 

hållas med minst 14 dagars mellanrum. I kallelserna till mötena skall anges att det är 

fråga om stadgeändring. 

Föreningens upplösning 

 

§26 Beslut om föreningens upplösning skall fattas med minst 2/3 majoritet vid två på  

följande medlemsmöten av vilka det ena skall vara årsmöte. Mötena skall hållas med 

minst 14 dagars mellanrum. I kallelserna till mötena skall anges att det är fråga om 

upplösning. Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna användas till att 

gagna odlingslottsverksamheten i Uppsala kommun.  

 


