
 Stadgar för Stallföreningen Norra Norby gård 

 

§ 1 Föreningens namn och säte 

Föreningens namn är Stallföreningen Norra Norby gård och den har sitt säte i Norby, 

Uppsala. Organisationsnummer 802494-7635. 

§ 2 Föreningens ändamål 

Norra Norby gård utgör navet i naturreservatet Hågadalen-Nåsten, i sydvästra delen av 

Uppsala. Stallet ligger mitt i kulturlandskapet, på mark som brukats och betats sedan 

urminnes tider. En av Carl von Linnés herbationsstigar löper genom gårdens 

naturbeteshagar. Föreningens syfte är att på gården driva ett kollektivstall där föreningens 

medlemmar kan stalla upp sina hästar. Föreningen vill bedriva hästverksamhet på gården för 

hästintresserade av alla åldrar och från alla hästsportens grenar, och medverka till att Norra 

Norby gård ska vara en positiv resurs så väl för föreningens medlemmar som för 

naturreservatets övriga aktörer. 

§ 3 Medlemskap 

Föreningen är öppen för alla och envar som önskar vara delaktig i verksamheten på Norra 

Norby gård.  

Föreningen har två medlemskategorier, hyresgästmedlemskap och supportermedlemskap.  

Hyresgästmedlemskap är öppet för stallets hyresgäster. Med hyresgäst förstås person som 

har tecknat hyresavtal för stallplats med föreningen. För att få vara hyresgäst krävs 

medlemskap i föreningen.  

Endast hyresgästmedlem har rösträtt på årsmöte och extra årsmöte, med en röst per 

hyresavtal. I det fall flera personer delar på ett hyresavtal ska de inför varje årsmöte eller 

extra årsmöte sinsemellan utse en person att representera dem vid röstning.  

Hyresgästmedlem som säger upp sitt hyresavtal eller blir uppsagd av föreningen överförs till 

medlemskategorin supportermedlem från och med den dag avtalet upphör att gälla. 

Supportermedlemskap är öppet för övriga som vill stödja stallföreningens verksamhet och 

delta i kurser, aktivitetsdagar och andra evenemang. 

Avstängning och uteslutning av medlem kan beslutas av styrelsen då synnerliga skäl 

föreligger, exempelvis vid verksamhet som motarbetar eller strider mot föreningens mål och 

syfte eller om medlem uppenbarligen skadar föreningens intresse eller ger föreningen dålig 

publicitet eller rykte. Minst 2/3 majoritet av styrelsen krävs. 

Medlem som själv önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och 

anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen, ingen återbetalning av erlagd 

medlemsavgift sker. 
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§4 Medlemsavgifter  

Medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår föreslås av styrelsen, fastställes på 

årsmötet och erläggs årligen.  

Medlemsavgiften betalas senast den 31 januari varje år. Medlem som inte erlagt ny 

medlemsavgift avförs ur medlemsförteckningen. Hyresgästmedlem som ej erlägger 

medlemsavgift på styrelsens uppmaning kan få sitt hyresavtal uppsagt. 

§5 Styrelsen 

Endast hyresgästmedlem kan väljas till styrelseledamot. Supportermedlem kan väljas till 

revisor och till valberedningen.  

Person som levererar varor eller tjänster till föreningen till ett värde överstigande ett 

basbelopp per år kan inte väljas till styrelseledamot. 

Styrelsen skall ha följande sammansättning: en ordförande och fyra övriga ledamöter samt 

en suppleant. Mandatperioderna för samtliga poster är två år. År med udda årtal väljs 

ordförande och sekreterare och ytterligare en ledamot utan befattning. År med jämna årtal 

väljs vice ordförande och kassör och suppleant. Vid ledamots avsägelse kan styrelsen 

adjungera annan medlem av föreningen att inträda som suppleant fram till nästkommande 

årsmöte. Den vid årsmötet invalda suppleanten inträder då som ordinarie ledamot. 

Valberedningen väljs av årsmötet och ska bestå av tre ledamöter, varav en utses som 

sammankallande. En ledamot väljs årligen och mandattiden för samtliga poster är tre år. 

Senast två veckor före årsmötet skall valberedningens förslag finnas tillgängligt för 
föreningens medlemmar. Föreslagna kandidater ska ha accepterat nomineringen. 

§ 6 Styrelsens uppgifter  

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. 

Styrelsen beslutar å föreningens vägnar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, 

handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge 

årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när 

ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. 

Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel 

majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.  

Föreningens firma tecknas enskilt av föreningens ordförande eller kassör. 

För föreningens skulder svarar allenast föreningens tillgångar. 

Styrelsen kan, då så erfordras, tillsätta tillfälliga arbetsgrupper som även innehåller 

medlemmar som ej är invalda i styrelsen för handhavande av särskilda uppgifter. 

  



§7 Räkenskaper 

Räkenskapsår ska vara kalenderår, januari – december, vilket även utgör verksamhetsår. 

Styrelsen ska senast den 1 februari överlämna räkenskapshandlingar och årsredovisning till 

revisorerna. Inom samma tid ska styrelsen avge förvaltningsberättelse. Föreningens 

räkenskaper ska föras enligt god redovisningssed. 

På ordinarie årsmöte ska väljas en revisor jämte en suppleant för tiden intill nästkommande 

årsmöte.  

Revisorn ska senast 14 dagar innan årsmötet avlämna sin revisionsberättelse. Revision ska 

ske enligt god revisionssed. 

§8 Årsmöte  

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1 

mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Tid och plats ska utannonseras av styrelsen 

senast fyra veckor före årsmötet via hemsida, via av medlem anmäld e-postadress samt 

anslås för medlemmarna. Motioner ska inlämnas senast tre veckor före årsmötet. 

Fullständiga årsmöteshandlingar ska anslås senast två veckor före årsmötet. 

Vid ordinarie årsmöte ska följande dagordning gälla:  

1. Val av mötesordförande att leda förhandlingarna  

2. Val av protokollförare 

3. Fastställande av röstlängd 

4. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet och utgöra rösträknare 

5. Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst  

6. Fastställande av dagordning 

7. Föredragande av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående år 

8. Föredragande av ev. sektioners verksamhetsberättelser för föregående år 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning 

10. Revisionsberättelsen 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för senaste verksamhetsåret  

12. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 

13. Styrelsens förslag till budget (inklusive förslag på boxhyra) för innevarande år 

14. Beslut om förekommande ersättningar till funktionärer  

15. Behandling av inkomna motioner  

16. Val av styrelse 

17. Val av revisor och revisorsuppleant (1 år) 

18. Val av ledamot i valberedningen (3 år) 

19. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till mötet 

20. Övriga ärenden 

21. Årsmötets avslutande 

§ 9 Extra årsmöte  

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 

1/3 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av 

begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På 



extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas. Extra årsmöte skall 

anordnas senast två månader efter att sådan begäran kommit in skriftligen. 

Kallelse  skall ske senast två veckor innan det extra årsmötet. 

I kallelsen ska tydligt framgå det eller de ärenden som föranlett mötet. 

Underlåter styrelsen att kalla till extra årsmöte så får de som gjorde framställningen utlysa 

extra årsmöte enligt ovan.  

§10 Rösträtt  

Hyresgästmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas på årsmöte 

eller extra årsmöte. Varje hyresgästmedlem, som har erlagt full årsavgift för 

verksamhetsåret, äger en röst per stallplats hen har hyresavtal för. Röstning via fullmakt får 

förekomma. 

§ 11 Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess 
medlemmar 

Beslut om inköp eller investeringar av större ekonomisk betydelse (överskridande tre 

basbelopp) för föreningen eller dess medlemmar får bara fattas på årsmöte. Sådana beslut 

får dock inte fattas om de inte funnits med i kallelsen till mötet.  

Stallhyra för innevarande verksamhetsår föreslås av styrelsen som en del av budgeten och 

beslutas av årsmöte.  

 

§12 Regler för ändring av stadgarna  

För ändring av dessa stadgar krävs minst 2/3 majoritet på två på varandra följande årsmöten 

eller extra årsmöten. Dessa ska hållas med minst en månads mellanrum varav det ena ska 

vara ordinarie årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av hyresgästmedlem 

som av styrelsen.  

Uppstår tvekan vid dessa stadgars tolkning, eller om fall skulle förekomma som ej varit 

förutsedda i dessa stadgar, hänskjutes frågan till årsmöte eller extra årsmöte.  

§13 Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte och extra årsmöte med minst 2/3 av 

antalet avgivna röster. Dessa ska hållas med minst en månads mellanrum. Om föreningen 

upplöses ska föreningens tillgångar efter att avgifter och skulder är betalda disponeras på 

det sätt föreningens hyresgästmedlemmar beslutar på årsmöte. 

 

Uppsala 23 april 2016 

 

 

 




