Stadgar för Föreningen Bryggeriet
§ 1 ÄNDAMÅL.
Föreningen Bryggeriet, som är stiftad av KFUM Malmö, Unga Örnar Malmö och föreningen Aggrokult 1997, skall verka
för;
•

att vara ett utvecklingscentrum för ungdomar där skateboardkulturen utgör basen i verksamheten.

•

att vara ett aktivitetshus där vi medvetet verkar för;
a) integration av invandrare i det svenska föreningslivet
b) att tjejerna skall få plats i verksamheten
c) att skapa positiva förebilder för ungdomarna

•
att vara ett aktivitetshus som både attraherar ungdomar från övriga Europa och där vi kan erbjuda ”våra”
ungdomar att resa ut i Europa och möta andra ungdomskulturer.
Föreningen Bryggeriet är partipolitiskt och religiöst obunden och öppen för alla oavsett trosuppfattning, etnisk härkomst
eller kön.

§ 2 MEDLEMSKAP
Inträde i Föreningen Bryggeriet erhålls av person som erlägger den av årsmötet beslutade avgiften. I medlemskapet
medföljer medlemskap i föreningen Aggrokult, som har ansvar för skateverksamheten inom Föreningen Bryggeriet.
Medlem kan lämna in skriftligt begäran om att han/hon inte vill bli medlem i föreningen Aggrokult till styrelsen.

§ 3 ÅRSMÖTE
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som sammanträder årligen, under första kvartalet, på plats och tid
som styrelsen bestämmer. Till årsmötet äger varje medlem rätt att deltaga, för vilka stadgad avgift erlagts.

§ 4 KALLELSE
Kallelse till årsmötet skall annonseras på verksamhetsanläggningen senast en månad i förväg. Övriga handlingar skall
finnas tillgängliga för medlemmar senast en vecka innan.

§ 5 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte genomföres om årsmötet, styrelsen eller en tredjedel av medlemmarna det begär. Kallelse till mötet skall
annonseras på verksamhetsanläggningen senast tre veckor före årsmötet. Övriga handlingar skall finnas tillgängliga två
dagar före extra årsmötet.

§ 6 DAGORDNING
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas
1.
2.
3.
4.
5.

val av ordförande och sekreterare för årsmötet
val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
fastställande av röstlängd.
styrelsens och revisorernas berättelse över föregående kalenderårets verksamhet och
förvaltning
frågan om ansvarsfrihet åt styrelsen.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

val av ordförande för en tid av ett år
val av åtta ledamöter i styrelsen för en tid av ett år, varav fem på förslag av föreningen Aggro kult
val av revisor för en tid av ett år.
val av revisorsuppleant för en tid av ett år.
fastställande av medlemsavgift
fastställande av budget
ärenden framlagda av styrelsen
motioner som väckts av medlem som insänts till styrelsen senast tre veckor före årsmötet
val av valberedning

§ 7 VALBEREDNING
Valberedningen åligger att till kommande årsmöte avge förslag till aktuella val.

§ 8 STYRELSENS UPPGIFT
Bryggeriets verkställande organ är dess styrelse, som har till uppgift på grundval av dess stadgar:
a)
b)
c)

befrämja Bryggeriets utveckling och handha Bryggeriets förvaltning.
förbereda sådana ärenden som skall behandlas av årsmötet
varje år före den 1 februari till revisorerna överlämna Bryggeriets räkenskaper för det närmast
föregående kalenderåret
d)
till Bryggeriets ordinarie årsmöte avge berättelser över Bryggeriets verksamhet och den
ekonomiska förvaltningen samt budget för kommande år. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen och
är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande

§ 9 REVISION
Bryggeriets verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från första januari till siste december Revisorerna åligger att
granska Bryggeriets räkenskaper och styrelsens förvaltning för det gångna verksamhetsåret. Revisorerna skall till
Bryggeriet senast en vecka före ordinarie mötets öppnande överlämna en till årsmötet ställd berättelse över sin
granskning av räkenskaper och förvaltning under det närmast föregående verksamhetsår.

§ 10 UTESLUTNING
Styrelsen äger rätt att utesluta medlem då synnerliga skäl föreligger.

§ 11 UPPLÖSNING
Bryggeriets upplösning med eller utan samtidigt uppgående i annan organisation kan ske endast genom beslut med
minst 2/3 majoritet av två på varandra följande årsmöte, hållna med minst sex månaders mellanrum. Bryggeriets
tillgångar skall förvaltas i en fond för främjande av skateboardkulturen i Malmö och förvaltas av föreningen Aggrokult,
eller annan av årsmötet beslutad förening.

§ 12 PARAGRAFÄNDRING
Ändring av dessa stadgar kan ske endast genom beslut av två på varandra följande årsmöten med minst ett år emellan
och med 2/3 majoritet.
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