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§ 1 Föreningen

Föreningens namn är ABC-klubben. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 2 Syfte

ABC-klubben är en ideell sammanslutning av användare av datorer. Klubben skall verka 
för att tillvarata gemensamma intressen av datorer och datortillämpningar, verka för 
ökade kunskaper inom dessa områden till nytta, utbildning och nöje.

§ 3 Obundenhet

ABC-klubben är religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 4 Organisation

4.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Endast årsmötet kan 
ändra stadgarna.

4.2 Styrelsen företräder föreningen och sköter dess förvaltning under mandatperioden.

4.3 Revisorerna reviderar verksamhet, förvaltning och räkenskaper enligt 
föreningens stadgar och god revisionssed.

4.4 Valberedningen föreslår kandidater för årsmötets val till förtroendeposter.

§ 5 Definition av perioder

5.1 Verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

5.2 Mandatperiod är tiden mellan två ordinarie årsmöten.

§ 6 Medlemskap

6.1 Medlemskap kan vinnas av var och en som sympatiserar med föreningens syfte 
och som har erlagt den fastställda medlemsavgiften. Medlemskap träder i kraft 
när medlemsavgiften erlagts. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

6.2 Till hedersmedlem kan styrelsen utse person som förtjänstfullt främjat 
föreningen och dess syften. Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift.

6.3 Medlem som inte har erlagt medlemsavgift inom föreskriven tid avförs 
ur medlemsregistret, varvid medlemskapet upphör.

6.4 Tak för medlemsavgiftens storlek fastställs av årsmötet. Styrelsen kan besluta 
om lägre medlemsavgift om föreningens ekonomi så tillåter.
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§ 7 Ordinarie årsmöte

7.1 Årsmötet skall hållas årligen, under mars månad. Styrelsen kallar till årsmöte.

7.2 Årsmötet är beslutsmässigt endast om skriftlig kallelse har utsänts senast 14 
dagar före mötet till samtliga medlemmar. Kallelse som har utsänts via e-post till
medlemmarnas e-postadresser i ABC-klubben likställs med annan skriftlig 
kallelse. Kallelse skall innehålla redogörelse över vilka frågor som skall behandlas
på årsmötet.

7.3 Proposition och motion

7.3.1 Motion skall inges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast den 31:a januari.

7.3.2 För att behandlas av årsmötet, skall motion och proposition innehålla förslag till 
beslut.

7.4 Möteshandlingar skall finnas medlemmarna tillhanda vid mötet, samt anslås 
på föreningens webbsidor senast 14 dagar före mötet.

7.5 Beslut fattas med enkel majoritet. Varje medlem har en röst. Röstning 
genom fullmakt är inte tillåten.

7.6 Vid årsmötet har även revisor som inte är medlem i föreningen närvaro-, 
yttrande- och förslagsrätt.

7.7 Röstning  vid distansdeltagande skall gå till på sätt som beskrivits i kallelsen till 
årsmötet

7.8 Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1) Mötets öppnande.
2) Val av mötesordförande.
3) Val av mötessekreterare.
4) Frågan om mötet är stadgeenligt kallat.
5) Val av två justerare, tillika rösträknare.
6) Fastställande av röstlängd.
7) Fastställande av dagordning.
8) Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.
9) Revisorernas revisionsberättelse.
10) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter avseende gånget räkenskapsår.
11) Propositioner från styrelsen.
12) Motioner från medlemmar.
13) Fastställande av budget inklusive beslut om medlemsavgift för innevarande respektive 

tak för kommande år.
14) Val av styrelseledamöter.
15) Val av en ordinarie revisor och en revisorsuppleant. 
16) Val av valberedning om minst en person, varav en sammankallande.
17) Övriga frågor. Beslut får ej fattas i dessa frågor.
18) Mötets avslutande.
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7.9 Endast de i kallelsen angivna ärendena enligt 7.8 får beslutas på årsmötet.

7.10 Årsmötet får endast besluta om bifall eller avslag för de förslag som ges i motion 
eller proposition. Årsmötet får således inte ändra förslagets formulering före 
beslut.

§ 8 Extra årsmöte

8.1 Extra årsmöte sammankallas om styrelse, revisorer eller minst 25 % av 
medlemmarna så begär.

8.2 Kallelse till extra årsmöte skall göras inom 30 dagar efter stadgeenlig 
begäran inkommit till styrelsen.

8.3 Endast de i kallelsen angivna ärendena får behandlas på extra årsmöte.

8.4 I övrigt gäller samma regler som vid ordinarie årsmöte. 

§ 9 Styrelsen 

9.1 Styrelsen leder och ansvarar för den löpande verksamheten och angelägenheter 
i enlighet med föreningens stadgar och anda, samt verkställer årsmötets beslut.

9.2 Styrelsen väljs av årsmötet för en mandatperiod i taget, vilken också avgränsar 
tiden för styrelsens ansvar. Ansvarsfrihet beviljas för den del av mandatperioden 
som omfattas av den verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning som har 
presenterats vid årsmötet. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot.

9.3 Till styrelse skall årsmötet välja ledamöter så att totala antalet blir lägst 4 och 
högst 10.

9.4 Styrelsen konstituerar sig själv och fördelar därmed ledamöternas uppgifter.

9.5 Styrelsen utser chefredaktör/-er och ansvarig/-a utgivare för 
föreningens medlemspublikation/-er.

9.6 Styrelsen formulerar regler som vägledning för föreningens löpande verksamhet 
genom utfärdande av policydokument. Dessa skall finnas tillgängliga på 
föreningens webbsidor.

9.7 Styrelsemöten

9.7.1 Styrelsens ordförande kallar till styrelsemöte. Är ordförande förhindrad att kalla till
styrelsemöte, kan vice ordförande, annan utsedd ledamot eller revisor kalla till 
styrelsemöte.

9.7.2 Styrelsen är beslutsmässig om kallelse har utgått till samtliga ledamöter och minst 
hälften av ledamöterna, dock minst tre, är närvarande.

9.7.3 Beslut fattas med enkel majoritet. Närvarande styrelseledamöter har en röst var.
Mötets ordförande har utslagsröst om så är nödvändigt för att fälla ett avgörande.

9.7.4 Protokoll skall föras över beslut och eventuella omröstningar.
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§ 10 Utträde ur styrelsen

10.1 Ledamot som avser utträda ur styrelsen vid annan tidpunkt än under pågående 
ordinarie årsmöte skall anmäla detta skriftligen till styrelse, revisorer och 
valberedning.

10.2 Utträdet verkställs omedelbart. Ledamoten kan inte återta sin plats i styrelsen före
nästa ordinarie årsmöte.

10.3 I fråga om årsmötets beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, har ledamoten ingen del
i ansvaret för styrelsebeslut fattade efter utträdet. Däremot kvarstår delansvaret 
från tiden före utträdet ur styrelsen.

10.4 Efter ledamots utträde får antalet ledamöter aldrig understiga fyra. I annat fall 
skall styrelsen eller revisor snarast kalla till extra årsmöte för fyllnadsval.

§ 11 Firmateckningen

Föreningens firma tecknas av ordförande, vice ordförande och sekreterare, två i 
förening. Vid behov kan dock styrelsen utse annan ledamot.

§ 12 Uteslutning

Medlem som bryter mot föreningens stadgar, eller på annat sätt uppenbarligen skadar 
föreningen eller dess syften, kan av styrelsen med enhälligt beslut uteslutas ur 
föreningen. Om utesluten medlem så begär kan frågan om uteslutning prövas vid nästa 
årsmöte. Den uteslutne medlemmen har då närvaro- och yttranderätt när denna fråga 
behandlas.

§ 13 Aktiviteter

Föreningen skall agera för att sprida information och att främja aktiv verksamhet och 
gemenskap mellan medlemmarna.

§ 14 Stadgeändring

Dessa stadgar kan ändras endast vid årsmöte. I kallelse måste det uppges om 
stadgeändring ska behandlas. För ändring fordras att fyra femtedelar av de avgivna 
rösterna biträder ändringen. För ändring av § § 1, 2, 14 och 15 fordras att beslutet tas på 
två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie.

§ 15 Upplösning

Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut på två på varandra följande 
årsmöten varav ett ordinarie. Beslutet ska biträdas med minst fyra femtedelar av de 
avgivna rösterna. I kallelsen till årsmötet skall anges om förslag till upplösning skall 
behandlas.
Vid beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar i första hand tillfalla 
organisation med syfte som liknar ABC-klubbens syfte och får där endast användas till 
aktiviteter i ABC-klubbens anda. Besluten om föreningens tillgångar fattas på de 
upplösande årsmötena.
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