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1. Namn och säte 
Föreningens namn är Föreningen Hillesjöns Framtid. Föreningen har sitt säte i Gävle. 

2. Syfte 
Föreningens syfte är att hålla Hillesjöns vattenyta öppen från igenväxning och värna om 
kvalitén på sjöns vatten. 

3. Medlemskap 
Medlem i föreningen är den person som betalat sin medlemsavgift för verksamhetsåret. 
Medlemskap upphör ifall man under ett helt verksamhetsår ej betalt sin medlemsavgift för 
det aktuella året. Samtliga medlemmar har en röst vardera vid föreningsstämma. 

4. Styrelse 
Styrelsen består av tre till sju ledamöter utsedda av föreningsstämman. Av dessa utser 
föreningsstämman en att vara ordförande. Dessutom äger Hille Varva Skifteslag rätt att utse 
ytterligare en styrelseledamot. Förutom ordförandeposten konstituerar styrelsen sig själv.  

5. Firmatecknare 
Styrelsen äger rätt att utse firmatecknare för föreningen. 

6. Verksamhetsår 
Verksamhetsår är lika med kalenderår. 

7. Ordinarie föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma skall hållas varje år under perioden mars-juni. 

Ordinarie föreningsstämma skall utlysas senast tre veckor i förväg genom anslag på minst 
två av följande tre platser: 

� Anslagstavla vid båtplats/badplats i Hillesjön närmast Hille (Kyrkviken). 

� Anslagstavla för Samfällighetsföreningen Hillsjöstrand. 

� För ändamålet lämplig officiell anslagstavla i Hille samhälle. 

Röstberättigade vid ordinarie eller extra föreningsstämman är alla medlemmar som vid 
stämmotillfället betalat sin medlemsavgift för föregående och/eller innevarande 
verksamhetsår. 

8. Motioner till föreningsstämma 
Motioner till ordinarie föreningsstämma kan lämnas av medlem som vid motionstillfället 
betalt sin medlemsavgift för föregående och/eller innevarande verksamhetsår. Motion skall 
vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före föreningsstämman. 
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9. Dagordning vid ordinarie föreningsstämma 
1. Godkännande av föredragningslistan  

2. Val av ordförande att leda föreningsstämman  

3. Val av sekreterare att skriva föreningsstämmans protokoll  

4. Val av två personer att tillsammans med mötesordföranden justera föreningsstämmans 
protokoll 

5. Godkännande av mötets utlysande  

6. Styrelsens verksamhetsberättelse  

7. Styrelsens ekonomiska berättelse  

8. Revisorernas berättelse  

9. Ansvarsfrihet för styrelsen  

10. Val av ordförande för Föreningen Hillesjöns Framtid 

11. Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen  

12. Val av två revisorer  

13. Val av valberedning  

14. Medlemsavgift för nästkommande år  

15. Behandling av motioner och propositioner samt förslag till stadgeändringar 

10. Extra föreningsstämma 
Ifall en tredjedel av föreningens medlemmar så kräver, eller ifall föreningens styrelse så 
beslutar, skall styrelsen kalla till extra föreningsstämma som skall hållas inom sex veckor 
från begäran inkommit. Vid stämman får endast tas upp punkter som framgår ur aktuell 
kallelse och dagordning. Sådan kallelse skall anslås senast tre veckor före mötesdatum enligt 
samma regler som stadgas för ordinarie föreningsstämma men skall därutöver skickas till 
samtliga medlemmar senast tre veckor före datum för extra föreningsstämma. 

11. Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar krävs att samtliga föreningens medlemmar kallas till ordinarie 
eller extra föreningsstämma genom personligt brev minst tre veckor före mötesdatum. 
Endast förslag till stadgeändring som framgår ur denna kallelse får tas upp vid mötet. För 
ändring av stadgarna krävs beslut av minst 2/3 av alla närvarande medlemmar. 

12. Upplösande av föreningen 
Föreningen upplöses vid beslut på extra föreningsstämma och fordrar att minst 2/3 av 
närvarande medlemmar beslutar om detta. Eventuell kvarstående likvida medel vid sådant 
tillfälle fördelas lika mellan föreningens medlemmar. 


