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Stadgar

§1. Namn och ändamål
”Knallekviltarna” är en ideell förening med säte i Borås. Föreningen omfattar
Sjuhäradsbygden. Föreningens uppgifter är att samla, bevara, främja intresset för kviltning
och dess historia och för dess utveckling i framtiden. ”Knallekviltarna” är en lokalförening
tillhörande Kviltföreningen Rikstäcket i Stockholm.
§2. Medlemskap
Medlem i föreningen är fysisk person som vill verka för föreningens målsättning, som stöder
föreningens stadgar, och som erlagt årsavgift till lokalföreningen. Avgiftens storlek fastställs av
ordinarie årsmöte för kommande år och erläggs per kalenderår och ska lämnas till kassören eller
inbetalas till föreningens bankgiro senast 31 mars. Om avgift ej erlagts inom tid, betraktas

medlemskapet som avslutat.
§3. Styrelsen
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och fyra
övriga ledamöter. Hela styrelsen utgör en arbetsgrupp som fördelar uppgifter inom gruppen.
Samtliga styrelseledamöter utses för 2 år: hälften av ledamöterna väljs vid varje årsmöte där
ordförande och vice ordförande väljs olika år samt sekreterare och kassör väljs olika år. Två revisorer
utses av årsmötet. Lokagruppsrepresentant utses.

§4. Styrelsens uppgifter
Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med föreningens stadgar och har det yttersta
ansvaret för föreningen mellan årsmötena. Styrelsen skall upprätta förslag till verksamhetsplan och
budget som skall framläggas vid årsmötet.

§5. Firmateckning
Styrelsen beslutar om vem eller vilka som tecknar föreningens firma.

§6. Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12.

§7. Årsmöte och rösträtt
Ordinarie årsmöte hålls på tid och plats som bestäms av styrelsen, dock senast före februari månads
utgång. Kallelse skall utsändas senast två veckor före årsmötet, viket även bör vara målsättning till
allmänna möten och kurser. Rösträtt tillkommer närvarande medlem, som erlagt fastställd avgift.
Omröstning sker öppet, vid val är omröstning sluten om så begärs.

§8. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas
1. Val av mötesfunktionärer.
2. Godkännande av dagordning.
3. Årsmötets behöriga utlysande.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
5. Revisorernas berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Val av ordförande.
8. Val av vice ordförande.
9. Val av kassör.
10. Val av sekreterare.
11. Val av fyra övriga ledamöter i styrelsen.
12. Val av två revisorer.
13. Fastställande av budget och medlemsavgift.
14. Övriga ärenden.

§9. Stadgeändringar
För ändringar av dessa stadgar fordras beslut av ordinarie årsmöte, i sådant fall krävs minst 2/3
majoritet av antalet avgivna röster.

§10. Valberedning
Årsmötet skall utse en valberedning bestående av två ledamöter, varav en är sammankallande.

§11. Föreningens upplösning
Upplösning av föreningen skall ske vid ordinarie årsmöte och extra möte. I samband med beslut om
upplösning skall samtidigt beslut tas om hur föreningens kassa skall hanteras.

