STADGAR FÖR;

SMART VILLAGE SWEDEN
EKONOMISK FÖRENING

§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är Smart Village Sweden Ekonomisk Förening.
§ 2 Föreningens ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen samt
välmående genom att;
- vara drivande samt delaktig i utvecklingen av boendekonceptet ”Smart Village”.
- leda egna projekt samt vara delaktig i projekt för att uppföra nya boenden med stort fokus
på självförsörjning, hållbara lösningar, hälsa och delaktighet.
- öka kunskapen och medvetenheten om behovet av mer hållbara och hälsofrämjande
lösningar kring hur vi lever och bor.
- genomföra aktiviteter och uppföra exempel som inspirerar till nya sätt att leva,
verka, bo och till att bedriva friskvård.
Föreningen kan bedriva konsultverksamhet inom ovanstående områden.
Medlemmarna deltar i verksamheten med egen arbetsinsats eller som uppdragstagare och
genom att nyttja föreningens tjänster samt på annat liknande sätt.
§ 3 Styrelsens säte
Föreningen har sitt säte i Mörbylånga kommun, Kalmar län.
§ 4 Medlemskap
Till medlem kan antas myndig fysisk eller juridisk person som kan bidra till att förverkliga
föreningens ändamål och förbinder sig att följa föreningens stadgar, värdegrund, beslut och
instruktioner som föreningsstämma eller styrelse beslutar om. Ansökan om inträde sker
skriftligen till styrelsen. Formellt blir man medlem när styrelsen godkänt ansökan.
Föreningen kan ha investerande medlemmar. Dessa ska prövas av styrelsen. Investerande
medlemmar får tillsammans ej rösta för mer än en tredjedel av de sammanlagda rösterna vid
omröstning på en föreningsstämma.
§ 5 Insats
Den obligatoriska insatsen i föreningen är som lägst 200 kr och som högst 10.000 kr.
Styrelsen fattar beslut härom. Varje medlem skall delta i föreningen med en (1) obligatorisk
insats. Insatsen betalas inom 1 månad till föreningens bankkonto från det att medlemskap
beviljats.
Medlem kan delta med frivilliga överinsatser.
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§ 6 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsstämman.
Medlemsavgiften får uppgå till högst 1000 kr per år. Medlemsavgiften skall betalas senast en
månad efter det att styrelsen utkommit med begäran om inbetalning.
Nya medlemmar betalar vid tiden för inträde i föreningen. Medlem som inte erlagt
medlemsavgift inom en månad kontaktas skriftligen och personligen för påminnelse och har
den efter ytterligare en månad inte betalat så utesluts den ur föreningen.
§ 7 Uppsägning av medlemskap
Uppsägning till utträde ur föreningen ska göras skriftligt till föreningen. Medlem som begärt
utträde har rätt att få tillbaka inbetald medlemsinsats inom 2 år.
§ 8 Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna, inte följer i behörig ordning fattade beslut eller som
uppenbart skadar föreningen eller motarbetar föreningens intressen eller ändamål kan av
styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem som blivit utesluten ur föreningen får inte delta i
föreningens möten, överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.
En utesluten medlem kan överklaga uteslutningen till föreningsstämma genom att anmäla
detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickats till
medlemmen.
§ 9 Medlems avgång
Medlem avgår och medlemskapet upphör i föreningen vid utgången av det räkenskapsår då
medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller av annan omständighet som föranlett
avgången.
§ 10 Återbetalning av insats m.m.
Medlem som avgått har rätt att få ut sin medlemsinsats och beslutad vinstutdelning i enlighet
med vad som föreskrivs i §7 ovan samt i 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar.
Medlem som deltar med överinsats har rätt att få dem återbetalda i enlighet med
bestämmelserna i 4 kap. lagen om ekonomiska föreningar.
§ 11 Förvärv av andel
Har medlems andel övergått på annan genom bodelning, arv eller testamente ska den som
förvärvat andelen söka medlemskap inom sex (6) månader efter förvärvet eller, då fråga är
om förvärv av avliden medlems andel, senast vid den tidpunkt då den avlidne skulle ha
avgått om dödsfallet jämställts med en uppsägning av medlemskapet.
Den som förvärvat en medlems andel genom överlåtelse (köp, gåva, byte etc.) utan att själv
vara medlem i föreningen ska ansöka om medlemskap inom (6) månader efter förvärvet.
Beträffande förutsättningar för medlemskap, form för ansökan och beslutande organ vid
ansökan enligt första och andra stycket gäller vad som föreskrivs i dessa stadgar.
Beviljas medlemskap inträder förvärvaren i medlemmens ställe. Ansöker förvärvaren inte om
medlemskap inom den föreskriva tiden eller vägras medlemskap, anses medlemmen därmed
ha sagt upp sig till utträde ur föreningen. Förvärvaren har i sådant fall den rätt som annars
tillkommit den avgående medlemmen.
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§ 12 Styrelsen
Föreningens styrelse utses av föreningsstämman och ska bestå av 3 till 7 ordinarie
ledamöter. Föreningsstämman får utse ledamöter som inte är medlemmar eller
ställföreträdare för sådan, men en majoritet av ledamöterna skall vara medlemmar i
föreningen.
Föreningsstämman väljer ordförande på 1 år. I övrigt konstituerar sig styrelsen själv. Hälften
av de ordinarie ledamöterna väljs på 2 år, den andra hälften av de ordinarie ledamöterna
väljs vid första årsstämman på 1 år, därefter på 2 år. Styrelseledamöter utses för tiden till
dess ordinarie föreningsstämma hållits.
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet, dvs. flertalet av de röstande. Vid lika röstetal
har ordförande utslagsröst. Vid personval ska dock lotten få avgöra.
§ 13 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen samt av den eller de som styrelsen utser.
§ 14 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår.
§ 15 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna sin årsredovisning till revisorn senast åtta veckor före den årsstämma
där den ska läggas fram.
Årsredovisningen och andra stämmohandlingar ska hållas tillgängliga för medlemmarna
senast två veckor före årsstämman.
§ 16 Revisorer
Föreningen ska årligen välja en (1) revisor och högst en (1) revisorssuppleant för tiden till
dess ordinarie föreningsstämma hållits, räkenskapsåret efter valet.
§ 17 Revisionsberättelse
Revisorn ska lämna sin revisionsberättelse till styrelsen senast tre veckor före årsstämman.
Revisionsberättelsen ska hållas tillgänglig för medlemmarna senast två veckor före
årsstämman.
§ 18 Årsstämma
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma,
årsstämman, hålles årligen senast 6 månader efter räkenskapsårets slut.
Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor innan utlyst
årsstämma.
Vid årsstämman skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och dess anmälan av protokollförare
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare
4. Fråga om stämman har blivit i stadgeenlig ordning utlyst
5. Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse
6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut om hur vinst
eller förlust ska disponeras
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7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
8. Beslut om eventuella arvoden till förtroendevalda
9. Fastställande av medlemsavgift
10. Fastställande av antal ordinarie ledamöter i styrelsen enligt § 12
11. Val av styrelse enligt § 12
12. Val av ordförande i föreningen
13. Val av revisor samt revisors-suppleant enligt § 16
14. Val av valberedning enligt § 19
15. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) samt inkomna motioner
16. Övriga frågor
Beslut får inte fattas i ett ärende som inte funnits med i kallelsen till årsstämman.
§ 19 Valberedning
Föreningsstämman kan utse en valberedning bestående av minst tre personer. En av dem
utses att vara sammankallande.
Om föreningen väljer att ha en valberedning ska den i samband med kallelse till
föreningsstämma där val ska hållas, överlämna sina förslag till styrelsen.
§ 20 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma ska hållas vid de tillfällen och för de ändamål föreningsstämman i
förväg beslutat och i övrigt då styrelsen anser att det behövs och då det, för behandling av
en viss fråga eller vissa frågor, begärs av revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens
röstberättigade medlemmar.
§ 21 Kallelse till föreningsstämma
Kallelse till föreningsstämma skall ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före ordinarie
och senast 2 veckor före extra stämma. Kallelsen sker skriftligt via post eller epost. Kallelsen
ska innehålla uppgifter om de ärenden som ska förekomma.
§ 22 Meddelanden
Andra meddelanden till medlemmarna, än kallelser till föreningsstämman, ska lämnas på
samma sätt som kallelse till föreningsstämma.
§ 23 Disposition av föreningens vinst
Fritt eget kapital enligt den fastställda balansräkningen ska enligt föreningsstämmans beslut
helt eller delvis
- föras i ny räkning
- fonderas för särskilt ändamål
- utdelas som insatsränta på medlemsinsatserna
- överföras till medlemsinsatserna genom insatsemission i förhållande till respektive
medlems medlemsinsatser
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§ 24 Stadgeändring
Beslut om ändring av föreningens stadgar ska fattas i enlighet med 7 kap. 34 och 35 §§
lagen om ekonomiska föreningar.
§ 25 Upplösning
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan
medlemmarna så att de först får ut sina medlemsinsatser. Vad som därefter återstår delas
lika mellan medlemmarna.
Beslut om upplösning av föreningen, likvidation, fattas i enlighet med 11 kap. 1 § lagen om
ekonomiska föreningar.
§ 26 Övrigt
I övrigt gäller vad som föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar.
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