
Föreningen Södermalmsparkernas vänner 

 
 
Stadgar 
Beslutade på årsmöte 18 april 2018 

 
§1. Organisationens namn är Södermalmsparkernas 

vänner. 
 
§2. Organisationen verkar inom Södermalm, är ideell 

och politiskt obunden. 
 
§3. Organisationens målsättning är: 

• Att värna om kulturmiljö, parker och andra 
grönområden samt malmens träd. 

• Att värna om vattnen runt malmen. 

• Att verka för bra fritidsmöjligheter utomhus. 

• Att verka för en hälsosam miljö. 
 
§4. Organisationen skall informera medlemmarna om 

ställningstaganden och aktuella frågor.  
Medlemmen är oförhindrad att själv verka efter eget 
gottfinnande. 

 
§5. Organisationen kan söka samarbete med andra 

vänföreningar inom Stockholms stad. 
 
§6. Medlemskap kan sökas av organisation eller enskild 

med förankring och intresse på Södermalm. 
Medlem kan efter beslut av årsmötet uteslutas ur 
organisationen om medlemmen uppenbarligen 
motarbetar organisationens målsättningar eller 
försummat erlägga fastställd avgift under minst ett 
år. 

 
§7. Organisationen utövar sin verksamhet genom 

• Årsmöte (§8-§10) 

• Medlemsmöte (§11) 

• Styrelse (§12) 

• Arbetsgrupper för särskilda frågor (§15). 
 
§8 Årsmötet är organisationens högsta beslutande 

organ. Ordinarie årsmöte hålls varje år under mars 
månad. Vid detta möte skall följande ärenden 
förkomma: 
a. Mötet öppnas. 
b. Val av mötesordförande, sekreterare och två 

justerare. 
c. Upprop eller deltagarlista. 
d. Fråga om mötet utlysts i rätt tid. 
e. Fastställande av föredragningslista. 
f. Styrelse och revisionsberättelse. 
g. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
h. Val av styrelse revisorer och valberedning. 
i. Rapporter från arbetsgrupper. 
k. Fastställande av avgifter och budget. 
l. Arbetsuppgifter för nästkommande år. 
m. Ärenden som specificeras i kallelsen. 
n. Övriga frågor, som ej upptagits i kallelsen, men 

vilka kunna hänskjutas till styrelsen eller 
arbetsgrupper för utredning och behandling vid 
kommande årsmöte eller medlemsmöte. 

o. Mötet avslutas. 
Medlem som önskar att ett visst ärende skall tas upp 
på årsmöte anmäler detta skriftligt till styrelsens 
ordförande före utgången av januari månad. 
 

 
 
 
 
 
 

Kallelse till årsmöte sker genom brev till medlemmarna 
och revisorerna minst 14 dagar före mötesdagen. 

 
§9. Extra årsmöte hålls efter beslut av styrelsen eller 

revisorer eller då minst 5 av organisationens 
medlemmar så önskar. Skriftlig till styrelsen ställd 
anhållan inges med uppgift om ärende. Extra årsmöte 
skall hållas inom en månad efter anhållan. 
Vid extra årsmöte skall punkterna a-e i §8 ingå. 
Därutöver skall endast det anmälda ärendet tas upp till 
behandling. 

 
§10. Av årsmötet beslutade avgifter skola erläggas inom tre 

månader efter justeringsdag för mötesprotokollet. 
 
§11. Styrelsen kallar till medlemsmöten för information, 

diskussion och ställningstaganden i aktuella frågor. 
 
§12. Organisationens styrelse ska bestå av minst 7 

ordinarie och minst 3 suppleanter. Valberedning väljs 
med 2 personer. Mandattid ett år. 
Styrelsen konstituerar sig själv förutom föreningens 
ordförande som väljs på årsstämman. Firma tecknas 
enligt styrelsebeslut. 
Styrelsen handhar organisationens angelägenheter 
inom ramen för årsmötesbeslut. 
Styrelsen skall avge sin berättelse över verksamheten 
varje år senast i januari månad och överlämna den till 
revisorerna. 

 
§13. Varje medlem har en röst. I medlems frånvaro må 

fullmakt godtas, närvarande medlem får endast inneha 
ytterligare en röst genom fullmakt utöver sin egen. 
Enkel majoritet gäller för alla beslut utom vid §16 och 
§17 nedan. Vid lika röstetal har mötesordföranden 
utslagsröst, vid val avgör lotten. 
Styrelsen är beslutsmässig om mer än halva styrelsen 
är närvarande. 

 
§14. En revisor och en suppleant utses för en tid av ett år. 

Denne granskar årsberättelse, räkenskaper, protokoll 
etc. Revisorn överlämnar sitt yttrande till årsmötet med 
yttrande huruvida ansvarsfrihet kan tillstyrkas. 

 
§15. Årsmöte, medlemsmöte eller styrelsen kan tillsätta 

arbetsgrupper för särskilda arbetsuppgifter. Grupperna 
redovisar till styrelsen. 

 
§16. Beslut om upplösning av organisationen måste ske 

med 3/4-dels majoritet av två på varandra följande 
årsmöten. 
Upplöses organisationen överlämnas arkiv och 
eventuella tillgångar enligt årsmötets beslut. 

 
§17. Stadgeändring eller tillägg till stadgar beslutas av 

ordinarie årsmöte med 3/4-dels majoritet. 
 

 
 


