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STADGAR FÖR WINGA VÄNNER 

Organisations nr: 857205–4370 
med hemort i Göteborg Stad 

 

 Bildad 1985 

Reviderade Stadgar 12 juli 2021  

 

 

§1 Föreningens ändamål. 
 
Föreningens uppgift är att verka för att bevara byggnader och miljö som på Vinga 
påminner om fyr- och lotsplatsens stora betydelse för sjöfarten i gången tid samt att 
hålla området tillgängligt för allmänheten. Ändamålet skall tillgodoses genom 
frivilliga arbetsinsatser samt genom insamling av medel och genom sökande av bidrag 
och anslag allt utan personligt förtjänstsyfte. 
 
Vidare skall föreningen genom muntliga och skriftliga insatser sprida kännedom och 
fördjupad kunskap om den kulturhistoriska miljö som vuxit fram på Vinga. 
 
Föreningen är en ideell förening med hemvist i Göteborg. 
 
 
§2 Sammansättning. 
 
Medlem av föreningen är enskild eller juridisk person som till föreningen erlägger på 
årsmötet fastställd årsavgift. 
 
 
§3 Beslutande organ. 

Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelse 
består av minst sju (7) och max nio (9) ledamöter. 
 
På årsmötet väljs ordförande på ett (1) år och de övriga ledamöterna vars 
mandatperiod är två (2) år. 
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För att inte hela styrelsen skall avgå samtidigt skall de övriga ledamöterna väljas med 
ett års förskjutning. 
 
 

§4 Styrelsen. 
 
Styrelsen är beslutsmässig när minst fem (5) ledamöter är närvarande. Besluten 
bestäms genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, eller 
ordförande kan besluta om lottning för att avgöra beslutet. 
 
Styrelsen får utse adjungerande ledamöter. Sådan ledamot har inte rösträtt. 
 
 
§5 Styrelsemöten. 
 
Styrelsen sammanträder när ordföranden bestämmer eller när minst två (2) 
styrelseledamöter har gjort skriftlig begäran. 
 
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. Protokollet justeras av utsedd 
protokolljusterare och godkännes vid nästa styrelsesammanträde. 
 
 
§6 Förvaltning. 

Styrelsen beslutar rörande förvaltningen och placeringen av föreningens medel och 
övriga tillgångar samt ombesörjer genom kassaförvaltaren räkenskapsföring, som 
avslutas per kalenderår. Räkenskaperna, jämte tillhörande allegat och 
styrelseprotokoll, skall senast den 1 mars året efter räkenskapsårets utgång, 
tillhandahållas revisorerna. 
 
Styrelsen äger rätt att överföra överskottet till Wingafonden. Föreningens konto 
tecknas, avseende belopp upp t.o.m. SEK 50 000, av ordförande och kassör var för sig. 
För belopp över SEK 50 000, tecknas föreningen av ordförande och kassör 
gemensamt. 
 
 
§7 Revision. 
 
Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas årligen av två (2) revisorer, vilka, 
jämte en suppleant utses vid ordinarie årsmöte för ett (1) år. 
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§8 Årsmöte. 

Ordinarie årsmöte med föreningens medlemmar hålls årligen före maj månads utgång. 
Kallelse till årsmötet skall ske senast tre (3) veckor före årsmötet via mail. Där 
mailadress saknas sänds ett brev ut. 
 
Motioner skall vara föreningens styrelse tillhanda senast 31 januari Ärendet skall tas 
med i kallelsen till årsmötet. 
 
Extra föreningsmöte med föreningens medlemmar hålls då styrelse eller minst 10 % 
av medlemmarna finner sådant vara av behov. 
 
I kallelsen skall angivas de ärenden som skall förekomma vid föreningsmötet. 
 
 
§9 Ärende på Årsmöte. 
 
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärende behandlas. 

1. Öppning av mötet. 
2. Godkännande av dagordningen. 
3. Val av ordförande för årsmötet. 
4. Val av sekreterare för årsmötet. 
5. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare. 
6. Årsmötet stadgeenligt utlyst. 
7. Fastställande av röstlängd. 
8. Föredragning av verksamhetsberättelsen. 
9. Föredragning av resultat och balansräkning. 
10. Föredragning av revisionsberättelsen. 
11. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.  
12. Inkomna motioner. 
13. Val av: 

a. föreningens ordförande på ett (1) år. 
b. styrelseledamöter på två (2) år. 
c. två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant för en tid av ett (1) år. 
d. ledamöter i valberedning för en tid av ett (1) år, ordföraren utser den 

inom de valda, som skall vara sammankallande. 
14. Arvode till styrelsen. 
15. Årsmötet avslutas. 
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§10 Rösträtt. 
 
För rösträtt vid årsmötet gäller en röst per medlem som har betalt medlemsavgiften 
senast 45 dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 18 år. 
 
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet. 
Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte i fråga om ansvarsfrihet för 
styrelsen eller vid val av revisorer. Omröstning och val skall ske öppet, om inte sluten 
omröstning begärs. För att beslut skall vara giltigt krävs enkel majoritet utom för 
ärenden, som behandlar ändring av stadgar eller föreningens upplösning. Vid lika 
röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om val enligt § 9, ärende 
13, då avgörandet sker med hjälp av lottning. 
 
 
§11 Stadgeändringar. 

För beslut om föreningens upplösning, samt stadgars ändrande, erfordras att 
föreningen å två (2) på varandra följande årsmöte, extra årsmöte eller föreningsmöten, 
med samtycke av 2/3-delar av närvarande medlemmar så beslutar. 
 
Föreningens tillgångar skall vid föreningens upplösning tillfalla organisation med 
vilken överenskommelse kan träffas om fortsatt verksamhet i föreningens syfte. 
 


