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STADGAR för Ängsbacka kursgård ekonomisk förening
§ 1 NAMN
Föreningens firma är Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening.
§ 2 STYRELSENS SÄTE
Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstads kommun.
§ 3 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas personliga utveckling och ekonomiska
intressen, genom att bedriva:
- friskvård
- festivalarrangemang
- ekologisk byggnation
- ekologisk odling
- uthyrning av lokaler, rum och mark
- kurs- och utbildningsverksamhet
- konsultverksamhet och forskning inom hållbar utveckling
- musik- och kulturarrangemang
- tillverkning och försäljning av egna varor och tjänster
- café- och restaurangverksamhet samt catering
- internationellt utbyte och ekologisk turism
- regional utveckling och därmed förenlig verksamhet, samt att bedriva och stödja olika typer
av projekt och stödja medlemmarnas strävan att leva i enlighet med de grundvärderingar
som medlemmarna tillsammans har enats om. Föreningen kan också verka för att skapa
boendemöjligheter till medlemmar och vara en support för medlemmar som vill starta och
driva egna företag vilka kan gagna utvecklingen av Ängsbacka kursgård.
Projekt som stöds och drivs av föreningen har till avsikt att till medlemmarnas gagn och
glädje:

- bevara Ängsbacka som en mötesplats för människor i utveckling
- utveckla Ängsbacka till en ledande mötesplats för hållbar mänsklig utveckling
- föra oss själva och andra hem till insikten om vilka och vad vi verkligen är bortom alla
tankar och koncept
- leva våra gåvor och drömmar genom att medvetet skapa det liv vi vill leva, både individuellt
och kollektivt, samt dela den kunskapen och inspirationen med andra.
- leva och utvecklas i samklang med varandra och planeten, samt inspirera andra att göra
detsamma.
§ 4 MEDLEMSINSATS, ÅRSAVGIFT ELLER ANDRA AVGIFTER
Varje medlem skall delta med ett insatsbelopp vars storlek beslutas av föreningsstämman
som erläggs vid inträde, genom kontant betalning. En insats återbetalas endast i de fall som
sägs i lagen om ekonomiska föreningar. Varje medlem skall årligen till föreningen betala en
årsavgift, max 1000 kr, vilken beslutas av ordinarie föreningsstämma. Årsavgiften betalas på
det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.
§ 5 MEDLEMSKAP
Till medlem antas de som skriver under föreningens värdegrund och medlemsavtal samt
betalar medlemsinsatsen
§ 6 VÄRDEGRUND OCH MEDLEMS SKYLDIGHET
Medlem skall:
- följa föreningens stadgar och beslut.
- betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatser och avgifter.
- eftersträva att i sitt liv förverkliga föreningens värdegrund.
Värdegrunden innebär sammanfattningsvis:
1. Öppenhjärtlig kommunikation baserad på ärlighet och acceptans.
2. Självkännedom och personligt växande.
3. Omtanke om jorden och alla dess livsformer.
4. Skapande av ett liv fyllt av närvaro och kreativitet.
§ 7 UTTRÄDE
Utträde från föreningen sker genom skriftligt begäran senast en månad innan
räkenskapsårets slut eller genom att medlem upphör med betalning av den stadgeenliga
årsavgiften, utom i de fall lagen om ekonomiska föreningar särskilt stadgar äger avgång ur
föreningen rum vid utgången av räkenskapsåret vilket infaller näst efter en månad efter det
att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett
avgången inträffat. Medlem som utträder ur föreningen återfår ej inbetalad insats, utom i de
fall där lagen om ekonomiska föreningar så särskilt stadgar.
Tidigare medlem som avslutat sitt medlemskap och vill återuppta medlemskapet kan, inom 3
års tid, göra detta genom att betala årsavgiften på 300 kr och behöver inte betala en ny
medlemsinsats för att återuppta medlemskapet. Medlem som inte har betalat in årsavgiften

på 3 år måste betala en ny insats om 1000 kr för att återuppta sitt medlemskap.
§ 8 UTESLUTNING
Medlem som bryter mot stadgarna, uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar
föreningens intressen och ändamål kan av styrelsen uteslutas. Utesluten medlem äger rätt
att hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämma, genom anmälan därom till
styrelsen inom en månad från skriftligt meddelande om uteslutning avsänts till medlemmen.
Utesluten medlem förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut som rör
föreningens verksamhet.
§ 9 FÖRENINGSSTÄMMAN
Föreningens beslutande organ är föreningsstämma och styrelse. Ordinarie föreningsstämma
hålles årligen senast den sista juni. Efter beslut av styrelse eller revisor kan extra stämma
utlysas för visst bestämt ändamål. Extra stämma ska hållas om styrelse, en revisor eller
minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar begär det.
1. Val av ordförande till stämman. Ordförande utser mötessekreterare.
2. Justering av röstlängd
3. Val av justeringsman och tillika rösträknare
4. Fråga om kallelse till stämman blivit stadgeenligt utlyst
5. Styrelsen årsredovisningsbehandlingar jämte revisionsberättelse
6. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning, samt beslut i anledning av
årets vinst eller förlust
7. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
8. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisor
9. Fastställande av årsavgift
10. Budget
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av revisor jämte revisionssuppleant
13. Val av valberedning
14. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor
15. Övriga ärenden och motioner
Motioner och övriga ärenden
Medlem som vill ha ärende behandlat på föreningsstämma skall anmäla detta senast en
vecka efter det att kallelse skickats ut. Anmälan skall ske skriftligt till styrelsen.
Valberedning
Valberedning bestående av tre personer skall finnas för beredning av val av styrelse och
revisorer till föreningsstämman.
§ 10 KALLELSE

Kallelse till föreningsstämma skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före
ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma, skriftligt via brev med post,
skriftligen via anslag i föreningens lokaler eller via internet. Även andra meddelanden än
kallelse till stämma bringas till medlemmarnas kännedom främst genom föreningens
hemsida men också skriftligen via internet. Då kallelse utgått till stämma skall styrelsen
omedelbart underrätta revisor därom.
§ 11 STYRELSEN
Styrelsen väljs av föreningsstämman. Styrelsen skall bestå av minst 7 och högst 9 ledamöter
och minst 2 och högst 4 suppleanter. Ledamöterna väljs på en mandatperiod av två år, utom
vid föreningens första ordinarie föreningsstämma då hälften av ledamöterna väljs på en
period om ett år. Suppleanterna väljs på en mandatperiod av ett år.
Ledamöterna skall eftersträvas ha följande fördelning:
50 % - minst tre års erfarenhet av att ha varit bosatt på eller kring Ängsbacka och varit
engagerad och aktiv i verksamheten
30 % - specialkompetens
20 % - övriga
En jämn könsfördelning i styrelsen skall eftersträvas. Ledamöterna skall alltid eftersträva
föreningens bästa och inte arbeta för privat eller personlig vinning. Styrelsen utser sin
ordförande. Ordföranden skall utses bland de ledamöter, som föreningsstämman valt.
Styrelsen är beslutsmässig när 70 % av hela antalet valda ledamöter är närvarande.
Styrelsen skall sammanträda minst två gånger/år.
Alla styrelseledamöter i Ängsbacka Ekonomisk Förening skall vara medlemmar i Ängsbacka
Ekonomisk Förening, senast tre månader efter att de har blivit invalda i styrelsen.
§12 BESLUT
Föreningsstämma
Vid beslut på föreningsstämma skall enighet eftersträvas enligt den sociokratiska principen
konsent. Om konsent beslut inte är möjligt att uppnå krävs 2/3 majoritet för beslutstagande.
Styrelsemöte Vid beslut på styrelsemöte skall enighet eftersträvas enligt den sociokratiska
principen konsent. Om styrelsen inte skulle vara överens skall frågan bordläggas till nästa
möte. Om konsent inte kan uppnås vid två på varandra följande styrelsemöten kan beslut
fattas med 2/3 majoritet. För beslutsfattande i alla beslutande organ av föreningen använder
vi oss av olika väl beprövade metoder, bl.a. sociokrati och samtalscirkel.
§ 13 REVISORER
Revisorerna skall vara en ordinarie samt en suppleant. Revisorernas mandatperiod är ett år.
§ 14 FIRMATECKNARE
Föreningen firma tecknas av den eller de som styrelsen därtill utser.
§ 15 RÄKENSKAPSÅR
Föreningen tillämpar kalenderåret som räkenskapsår.
§ 16 ÅRSREDOVISNING

Styrelsen skall lämna sin årsredovisning till revisorerna senast en månad före den ordinarie
föreningsstämman. Revisorerna ska återlämna redovisningshandlingarna till styrelsen
senast en månad före föreningsstämman.
§ 17 ÖVERSKOTTSFÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till
reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.
Ingen utdelning av vinstmedel till medlemmar får ske.
§ 18 UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning skall, där ej annat följer av lag om ekonomiska föreningar,
föreningens behållna tillgångar anslås till liknande värdegrund efter beslut av
föreningsstämma. Upplösningen av föreningen beslutas endera med enhälligt beslut av
samtliga röstberättigade medlemmar på en föreningsstämma, eller på sätt som föreskrivs i
Lag om ekonomiska föreningar.
§ 19 STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar kan ske genom att beslut av två på varandra följande
föreningsstämmor, varav den ena skall vara ordinarie föreningsstämma. Vid sistnämnda
stämma krävs för giltig stadgeändring, att två tredjedelar av antalet röstberättigade
närvarande medlemmar biträder förslaget till stadgeändring. I övrigt hänvisas till Lagen om
ekonomiska föreningar 7 kap §§ 14-15.
§ 20 ÖVRIGT
I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar.

