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Stadgar för Centralparkens odlarförening 

§ 1. Föreningens bildande, namn och säte 

1.1. Föreningens namn är Centralparkens odlarförening och konstituerades 13 

februari 2014. 

1.2. Föreningen är en ideell förening. 

1.3. Styrelsens säte är i Täby. 

§ 2. Ändamål och syfte 

2.1. Föreningens ändamål är att uppodla och förvalta de av Täby kommun 

iordningsställda odlingslotterna med därtill hörande gemensamma 

anläggningar i Centralparken och att sköta dessa i enlighet med Täby 

kommun ingångna skötselavtal upprättat 2014–05-xx samt enligt 

föreningens stadgar och ordningsföreskrifter. 

2.2. Föreningens syfte är att upplåta marken som föreningen förvaltar till 

intresserade medlemmar för att av dem brukas som odlingslotter. 

2.3. Föreningen har möjlighet att ansluta sig till förbund och organisationer 

med koppling till odling och trädgårdsskötsel. Beslut om sådan 

anslutning fattas av årsmötet. 

§ 3. Medlemskap 

3.1. Medlemskap i föreningen är öppet för varje myndig person och för 

pedagogiska och terapeutiska verksamheter i Täby Kommun. Anmälan 

om medlemskap sker till styrelsen. Medlemskapet löper över kalenderår. 

Medlemskap och medföljande rösträtt på årsmötet innebär en 

förpliktelse att betala årsavgift för det år medlemskapet avser, i enlighet 

med §3.3.1. 

3.2. Medlem ställer sig bakom föreningens ändamål och syfte. 

3.3. Medlemmens skyldigheter består av att  

3.3.1. betala avgifter till föreningen i enlighet med beslut på årsmöte, se 

§ 4 

3.3.2.  följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter 

3.3.3. delta i arbetsuppgifter som åligger föreningen som kollektiv 

3.4. Medlemmens rättigheter består av att 

3.4.1. ha rösträtt på årsmöten 

3.4.2. kunna väljas till föreningens förtroendeuppdrag 
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3.4.3. ha möjlighet till tilldelning av odlingslott, tilldelningen sker enligt 

§ 5. 

3.5. Utträde ur föreningen meddelas till styrelsen. Utträdet träder i kraft vid 

slutet av räkenskapsåret. Styrelsen meddelar årsmötet om utträdet. 

3.6. Uteslutning ur föreningen beslutas av styrelsen  

3.6.1. Uteslutning kan ske på grund av att medlemmen aktivt 

motarbetat föreningens arbete och intressen, att medlemmen 

underlåtit att erlägga avgift enl. § 4 eller att medlem brutit mot 

föreningens ordningsföreskrifter och stadgar. 

3.6.2. Uteslutning ska föregås av samtal som syftar till att undvika 

uteslutning med berörd medlem. Styrelsen är anmodad att om 

möjligt genom samtal med medlemmen komma fram till en 

annan lösning än uteslutning. 

3.6.3. Föreligger anledning till medlems uteslutning, skall medlemmen 

skriftligen varnas av styrelsen. Om medlem inte rättar sig senast 

14 dagar efter det att hen fått del av varningen, äger styrelsen rätt 

att utesluta medlemmen. Vid särskilda skäl kan styrelsen dock 

göra undantag, förutsatt att lotten kan skötas enl. föreningens 

regler. 

3.6.4. Utesluten medlem har inte rätt att återfå erlagda avgifter och äger 

inte rätt att återinträda i föreningen utan särskild prövning av 

styrelsen. 

§ 4. Avgifter 

4.1. Årsmötet fastställer årsavgiften och övriga avgifter. 

4.2. Årsmöte eller extra årsmöte som utlysts stadgeenligt kan besluta om 

extra avgift om så erfordras för föreningens verksamhet. 

4.3. Om inte annat beslutas av årsmötet ska årsavgiften vara inbetald senast 

31 mars eller, utifall årsmötet hålls efter 24 mars, en vecka efter årsmötet. 

§ 5. Tilldelning av lotter åligger styrelsen att sköta enligt följande regler 

5.1. Endast medlemmar kan erhålla lotter. 

5.2. Vid förekomst av vakanta lotter kan medlem tillfälligtvis tilldelas mer än 

en lott. Följande säsong går den vakanta lotten tillbaka till kön 

5.3. Vid kö tilldelas lotten den medlem som står först i turordningen. 

Turordningen avgörs av det datum då medlemmen gått med i 

föreningen, först medlem, först i kön. Om flera medlemmar gått med 

samma dag, avgörs turordningen dem emellan genom lottning. 

5.4. Medlem som åtar sig styrelseuppdrag flyttas först i turordningslistan. 
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5.5. Om flera lotter ska fördelas samtidigt bör medlemmarna sinsemellan 

komma överens om vem som ska ha vilka lotter. Om detta inte är möjligt 

avgörs fördelningen av lottning. Medlem som har flera lotter ska i 

möjligaste mån få angränsande lotter. 

5.6. Byte sinsemellan av tilldelade lotter är tillåtet. Styrelsen ska meddelas 

skriftligen. 

5.7. Medlem i föreningen har inte rätt att till någon del överlåta eller upplåta 

lotten till annan person såvida inte styrelsen har gett skriftligt 

medgivande. Medgivande kan ges vid överlåtelse till person som är 

mantalsskriven på samma adress som överlåtande medlem. 

§ 6. Årsmötet 

6.1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. 

6.2. Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före mars månads utgång. Kallelse 

med dagordning ska sändas ut av styrelsen med e-post eller brev senast 

tre veckor före stämman. 

6.3. Röstberättigade är alla närvarande medlemmar som betalt aktuell 

årsavgift. Röstberättigad medlem kan medelst fullmakt överlåta sin 

rösträtt åt annan myndig person. 

6.4. Alla frågor vid årsmötet avgörs genom enkel majoritet och öppen 

omröstning, då stadgarna inte anger annat. På begäran av röstberättigad 

mötesdeltagare kan dock val ske med sluten omröstning. Vid lika 

röstetal har ordföranden för mötet utslagsröst. Vid val avgörs dock lika 

röstetal genom lottning. 

6.5. För beslut i ärende som inte upptagits på dagordningen erfordras att 

minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade är överens om att 

beslut kan fattas i frågan. 

6.6. Protokoll fört vid årsmötet ska undertecknas av sekreterare, mötets 

ordförande och justeringspersonerna och vara tillgängligt för 

föreningens medlemmar senast en månad efter årsmötet. 

6.7. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 

6.7.1. Mötets öppnande 

6.7.2. Fastställning av röstlängd och dagordning 

6.7.3. Val av mötesordförande 

6.7.4. Val av mötessekreterare 

6.7.5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

6.7.6. Fråga om stämman blivit behörigt sammankallad 

6.7.7. Styrelsens årsberättelse inkluderande ekonomisk berättelse 

6.7.8. Revisionsberättelse 
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6.7.9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

6.7.10. Behandling av motioner och förslag 

6.7.11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 

6.7.12. Fastställande av föreningsavgift 

6.7.13. Val av styrelse, se § 7 

6.7.14. Val av revisor, se § 8 

6.7.15. Val av valberedning, se § 9 

6.7.16. Övriga ärenden. 

6.8. Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till 

ordinarie årsmöte. Motion skall avges skriftligen och vara styrelse 

tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall yttra sig över 

inlämnade motioner.  

6.9. Styrelsen har rätt att kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte. 

Styrelsen skall också kalla till extra årsmöte på begäran av revisorn eller 

då minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen 

begär detta för visst angivet ändamål. Kallelse skall ske senast två veckor 

före extra årsmöte. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall 

behandlas av det extra årsmötet. 

§ 7. Styrelse 

7.1. Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet bland 

föreningens medlemmar, enligt § 3 och svarar inför årsmötet. 

7.2. Styrelsen består av: Ordförande, ytterligare 3 - 4 ledamöter samt minst 

två suppleanter. Styrelsen utser internt kassör som tillika ansvarar för 

medlemsregister samt övriga ledamöter. 

7.3. Ledamöterna väljs på två år så att hälften av styrelsens ledamöter och en 

suppleant väljs varje år. 

7.4. Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande. Deltar 

endast tre ledamöter skall dessa vara ense för att beslut kan fattas. I 

övrigt fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandens 

röst utslagsgivande. 

7.5. Rätt att teckna föreningen tillkommer föreningens ordförande och kassör 

var för sig, samt övriga styrelseledamöter gemensamt två i förening. 

7.6. Ordförande kallar till styrelsesammanträden med angivande av 

dagordning. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter ska kallas. 

Suppleant har rösträtt endast då ordinarie ledamot ersätts. 

7.7. Sammanträdena ska protokollföras och innehålla deltagarförteckning . 

Styrelsen beslutar hur protokollen justeras. 
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§ 8. Räkenskaper och revision  

8.1. Verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. 1/1 – 31/12. 

8.2. För granskning av styrelsens arbete och föreningens räkenskaper utser 

årsmötet en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och 

revisorssuppleant väljs på två år. Det år revisor väljs, väljs inte 

revisorssuppleant.  

8.3. Revisor och revisorssuppleant ska vara medlemmar av föreningen. 

Revisor och revisorssuppleant får inte inneha andra förtroendeuppdrag i 

föreningen. 

8.4. Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, 

protokoll från föreningsstämmor och från föreningsstyrelsens 

sammanträden. 

8.5. Föreningens räkenskaper ska vara revisorn tillhanda senast en månad 

före ordinarie årsmöte. Revisionsberättelse ska vara styrelsen tillhanda 

senast tio dagar före årsmötet. 

§ 9. Valberedning 

9.1. Valberedningen väljs av årsmötet bland föreningens medlemmar och 

består av minst två ledamöter. 

9.2. Valberedningens ledamöter kan inte samtidigt inneha andra av årsmötet 

utsedda förtroendeposter i föreningen. 

9.3. Valberedningens ledamöter väljs på två år så att en ledamot väljs varje 

år. 

§ 10. Ändring av föreningens stadgar och ordningsföreskrifter 

10.1. För ändring av föreningens stadgar fordras beslut vid årsmöte med två 

tredjedels majoritet och årsmötet avgör också från vilken tidpunkt 

ändring skall gälla. 

10.2. Förslag till ändring av stadgar ska medfölja kallelse till årsmöte. 

10.3. Ändring av föreningens ordningsföreskrifter kan ske vid varje 

föreningsmöte och kräver enkel majoritet. 

10.4. Föreningens stadgar och ordningsföreskrifter ska godkännas av Täby 

kommun. 

§ 11. Föreningens upplösning 

11.1. Föreningen kan upplösas genom beslut på två på varandra följande 

årsmöten med tre fjärdedels majoritet. Minst ett av årsmötena måste vara 

ordinarie. Förslag eller motion gällande upplösning av föreningen ska 

medfölja kallelsen till respektive årsmöte. 
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11.2. Vid upplösning av föreningen ska föreningens eventuella kvarvarande 

ekonomiska tillgångar fördelas mellan medlemmarna 


