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STADGAR 

för ideella föreningen 

Örebro Astronomi     

§ 1   Firma 

Föreningens namn är Örebro Astronomi.  

§ 2   Ändamål 

Föreningens ändamål är att 

 

bilda en plattform för aktiviteter runt ämnet astronomi i Örebro 

 

främja intresset för astronomi hos allmänheten med särskilt fokus på Örebro kommuns 
skolungdom 

 

utgöra en reklampelare för studiet av naturvetenskap vid Örebro Universitet  

§ 3   Föreningens organisation 

Föreningen är politiskt och religiöst obunden. 

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. 

Föreningsstämman skall årligen utse en styrelse.  

§ 4   Säte 

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Örebro.  

§ 5   Medlemskap 

Föreningen är öppen för alla som har ett intresse för astronomi och för de ändamål som anges 
i föreningens stadgar. 

Företag och organisationer kan antas som associerade medlemmar.  

§ 6   Antagande av medlem 

Ansökan om inträde som medlem i föreningen skall behandlas och avgöras av styrelsen. 
Styrelsen skall besluta om villkor för associering av medlem. Avslag motiveras inte. 
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§ 7   Medlemsavgift 

Medlem skall till föreningen betala en årsavgift. Under föreningens första år skall avgiften 
vara 100 kr. Därefter fastslås medlemsavgiftens storlek vid varje ordinarie årsstämma.   

§ 8   Ordinarie och extra stämma 

Ordinarie stämma hålls årligen före maj månads utgång. Extra stämma hålls när styrelsen 
finner skäl därtill. 

Kallelse till föreningsstämma tillställs samtliga medlemmar med minst två veckors varsel. 

Varje medlem har en röst på föreningsstämma. Associerad medlem har ingen röst. Som 
stämmans beslut skall gälla den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal 
hänskjuts beslutet till styrelsen.  

§ 9   Ärenden vid ordinarie stämma 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas: 

1. Val av stämmoordförande 

2. Val av justeringsman 

3. Föredragning av styrelsens årsberättelse och revisorns berättelse 

4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och för föregående års förvaltning 

5. Fastställande av medlemsavgift 

6. Val av styrelse 

7. Val av revisor  

§ 10   Styrelsens sammansättning 

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst fem ordinarie ledamöter. 

Styrelsen utses varje år av ordinarie stämma.  

§ 11   Styrelsens uppgifter 

Styrelsen skall: 

 

avgöra frågor om medlemskap 

 

tillse att föreningens verksamhet bedrivs i enlighet med dess stadgar 

 

fastslå riktlinjerna för verksamheten under det kommande året 

 

ansvara för den löpande förvaltningen av föreningens angelägenheter och ekonomi 

 

kunna tillsätta särskilda arbetsgrupper för att bereda utvalda frågor 

 

besluta hur föreningens firma skall tecknas 

 

årligen fastställa budgetramar för verksamheten 

 

årligen upprätta förvaltningsberättelse med räkenskapshandlingar och tillställa 
revisorerna denna senast den 1 maj påföljande år.  
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§ 12   Styrelsens sammanträden 

Styrelsen skall sammanträda snarast efter den stämma på vilken den utsetts. Styrelsen är 
beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal hänskjuts beslutet 
till styrelsens ordförande.  

§ 13   Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.  

§ 14   Revision 

Föreningen skall ha en revisor för årlig granskning av föreningens räkenskaper samt av 
förvaltningen i övrigt.  

§ 15   Stadgeändring 

För ändring av dessa stadgar eller för föreningens upplösning erfordras att beslut därom fattas 
på två på varandra följande stämmor, den senare minst två veckor efter den förra. Fråga om 
stadgeändring eller upplösning skall anges i kallelsen till den stämma på vilken frågan skall 
behandlas.  

§ 16   Likvidation 

Om upplösning av föreningen beslutats skall vad som återstår av dess tillgångar efter det 
skulderna betalats användas för det eller de ändamål som beslutas på stämman.    

* * * 


