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STADGAR 
FÖR 

FLANSBJÄRS KOLONIFÖRENING 
 
 
Namn och ändamål 
 
1 Föreningens namn är Flansbjärs Koloniförening. 
 
2 Föreningen har till ändamål att: 

- främja medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister och till gagn 
för sina medlemmar och det allmänna  

- upprätthålla ordning inom koloniträdgårdsområdet 
- ansvara för skötsel och underhåll av för föreningens medlemmar gemensamma an-

läggningar 
- stärka samhörighetskänslan mellan föreningsmedlemmarna. 

 
3 Föreningen är som medlem i Malmö Koloniföreningars Centralförening och Svenska 

Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar skyldig att följa deras stadgar och arbeta 
i enighet med deras målsättning. 

 
4 Föreningen åligger att tillse att hälsovårdsstadgan följes beträffande sophämtning och 

renhållning inom området. 
 
Medlemmar 
 
5 Medlemskap är obligatoriskt för arrendatorer av koloniträdgårdslott inom föreningens 

område. 
 
6 Medlemskap i föreningen berättigar inte till nyttjanderätt till kolonilott, utan sådan 

nyttjanderätt grundas uteslutande på arrendekontrakt mellan Malmö kommun och 
föreningsmedlemmen. 

 
7 Om medlemmen bryter mot bestämmelserna i arrendeavtal kan nyttjanderätten förklaras 

förverkad. Medlemskap i föreningen upphör dock inte därigenom. 
 
8 Medlem som frånträder sitt arrende eller överlåter nyttjanderätten skall anses ha utträtt 

ur föreningen om ej styrelsen medgivit att han får kvarstå som medlem. Utträdet sker 
den dag då ny arrendator antagits som medlem i föreningen. Utträdande medlem kan 
inte återfå till föreningen erlagda avgifter och äger inte rätt till andel i föreningens 
tillgångar. 

 Det åligger den nye arrendatorn att söka medlemskap i föreningen och att erlägga i pkt. 
9 föreskriven inträdesavgift. 

 
Avgifter m.m. 
 
9 Vid medlems inträde i föreningen erlägger medlem en inträdesavgift. 
 Inträdesavgiftens storlek bestäms av halvårsmötet. 
 
10 Medlem är skyldig att varje år erlägga den årsavgift som beslutas på föreningens 

halvårsmöte. 
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11 Skulle extrauttaxering erfordras för föreningens verksamhet, kan sådan beslutas av 

årsmötet eller halvårsmötet. Sådan uttaxering får inte överstiga årsavgiften. 
 
Styrelsen 
 
12 Styrelsen har sitt säte i Malmö. 
  
13 Föreningens angelägenheter handhas av en på årsmöte vald styrelse om lägst 3 och högst 

7 ledamöter, varav ordförande och kassör väljs särskild. Dessutom väljes lägst 3 och 
högst 7 suppleanter. 

 Styrelsens ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år, räknat från årsmöte till årsmöte. 
Valet skall ske så att ordföranden och halva antalet övriga ledamöter väljs ena året och 
halva antalet ledamöter, inklusive kassör, det andra. 
Suppleanter väljs för en tid av ett år. 

 Såväl medlemmen som dennes maka/e äger rätt att inväljas på förtroendepost, dock får 
inte båda inneha uppdrag i föreningen samtidigt. 

 
14 Styrelsen konstituerar sig själv och skall vid sitt konstituerande sammanträde, som skall 

hållas inom 14 dagar efter årsmötet, även utse föreningens firmatecknare och 
korresponderande ledamot. 

 
15 Protokoll från styrelsens sammanträde, där namn på närvarande ledamöter och 

suppleanter, behandlade ärende och styrelsens beslut anges, skall justeras av 
ordföranden och ytterliggare en ledamot inom 3 veckor. 

 
16 Särskild garantiförsäkring för kassören samt ansvarsförsäkring för föreningen bör 

tecknas. 
 
Styrelsens åligganden 
 
17 Det åligger styrelsen att övervaka att arrendeavtal, stadgar, fattade beslut och 

ordningsstadgar m. m. åtföljs. 
 Dessutom åligger de enskilda styrelseledamöterna särskilt följande: 
 - ordföranden att kalla styrelsen, upprätta föredragningslista och leda förhandlingarna, 
 - sekreteraren att föra protokoll vid alla möten, 

- kassören att föra erforderliga böcker, som anger inkomster och utgifter samt data för 
dessa, samt att hålla räkenskaperna tillgängliga närhelst styrelsen eller revisorer 
begär. Kassören bör inte mer än tillfälligtvis ha kontant kassa högre än SEK 1000:- 

- korresponderande ledamot att expediera erforderliga skrivelser samt att ansvara för 
föreningen arkiv. 

 
18 Styrelseledamot är fri från ansvar för beslut som fattas av styrelsen i hans frånvaro. Fri 

från ansvar är även den som mot beslut anmält reservation. 
 
19 Om föreningen äger gemensamma anläggningar, åligger det styrelsen att skötsel och 

underhåll av dessa handhas på ett ekonomiskt sätt. 
 
Styrelsens beslutsförhet 
 
20 Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöter/suppleanter är närvarande. 
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Är antalet närvarande tre eller mindre fordras dessutom för beslut att de närvarande är 
ense om beslutet. 

 Deltar fler än tre ledamöter/suppleanter i sammanträdet gäller majoritetsbeslut. Vid lika 
rösttal är ordförandens mening utslagsgivande. 

 
Revisorer 
 
21 Föreningens räkenskaper och förvaltning skall fortlöpande granskas av två revisorer, 

vilka väljs av ordinarie årsmöte. Revisorerna väljs för en tid av två år med växelvis 
avgång. Minst en revisorssuppleant väljs för en tid av ett år. Styrelseledamot är inte 
valbar till revisor. 

 
22 Revisorerna skall årligen senast den 1 mars avge revisionsberättelse. Där skall anges om 

ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkes eller avstyrkes. 
 
Räkenskaper 
 
23 Föreningens räkenskaper omfattar ett kalenderår. 
 Balans- samt vinst- och förlusträkning och styrelsens förvaltningsberättelse skall vara 

revisorerna tillhanda senast den 1 februari året efter räkenskapsåret. 
 
Föreningsmöte 
 
25 Alla medlemmar har rätt att delta i årsmöte, halvårsmöte och extra föreningsmöte. Vid 

dessa möten har medlemmen en röst. Medlemmen kan överlåta rösträtten åt annan 
familjemedlem eller på ombud. Inget ombud kan dock företräda mer än en medlem. 

 Årsmöte skall hållas årligen senast 30 april och halvårsmöte senast 30 september. 
 Kallelse skall ske minst 14 dagar i förväg. Så även kallelse till extra möte, varvid även 

anges de ärenden extra mötet skall behandla. 
 Kallelse till föreningsmöten sker postvägen.  
 Vid föreningsmöte får endast ärende som angivits i kallelsen avgöras. Protokoll måste 

föras vid föreningsmöten. Protokoll från föreningsmöten skall hållas tillgängliga för 
medlem på anmodad plats. 

 
26 Vid ord. årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

 
1 Mötets öppnande 

 2 Fastställande av röstlängd 
3 Fastställande av dagordning 

 4 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
5 Val av ordförande att leda mötet 
6 Val av protokollförare 
7 Val av justerare och tillika rösträknare 
8 Styrelsen förvaltningsberättelse 
9 Revisorernas berättelse 
10 Fastställande av balansräkning 
11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
12 Behandling av motioner och förslag 
12 Val av styrelseordföranden 
13 Val av kassör 
14 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
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15 Val av revisorer 
16 Val av valberedning bestående av 2-3 personer 
17 Övriga ärenden 

 
 På årsmötet skall följande handlingar finnas tillgängliga i lokalen: 

-  Förslag till dagordning 
-  Styrelsens förvaltningsberättelse inklusive balansräkning 
- Revisionsberättelse över det gångna verksamhetsåret 
- Valberedningens förslag till ny styrelse och övriga poster som föreslås av 

  valberedningen 
- Motioner 

 
 Vid halvårsmöte skall följande ärenden förekomma: 

 
1 Mötets öppnande 

 2 Fastställande av röstlängd 
3 Fastställande av dagordning 

 4 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
5 Val av ordförande att leda mötet 
6 Val av protokollförare 
7 Val av justerare och tillika rösträknare 
8 Bestämmande om ev. ersättning till styrelsen/suppleanter och revisorer för nästa år 
9 Fastställande av inträdesavgift och årsavgift för nästa år 
10 Beslut om budget för nästa år 
11 Övriga ärenden 

 
 På h alvårsm ö tet s k all fö ljande h andlingar finnas  tillgängliga i lok alen: 

-  Fö rslag till dagordning 
-  Fö rslag till ny budget 
- Styrelsens  fö rslag gällande ersättningar till styrelsen, suppleanter och  revisorer 
 

Motionsrätt 
 
27 Styrelsen har förslagsrätt, revisorer och enskilda medlemmar har motionsrätt. Förslag 

och motioner till årsmötet skall skriftligen inges till styrelsen innan 1 februari. Styrelsen 
skall yttra sig över dessa. 

 
Rösträtt m m 
 
28 Alla frågor vid årsmötet avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning, om inte 

årsmötet beslutar annorlunda.  
 På begäran kan omröstning och val ske sluten. Vid lika röstetal fäller ordföranden 

utslaget. Val skall, vid lika röstetal, avgöras genom lottning. 
 
Extra möte 
 
29 Styrelsen kan vid behov kalla till extra möte. Revisorerna kan vid behov skriftligen, 

med angivande av skäl, fordra att styrelsen utlyser extra möte så snart det med hänsyn 
till föreskriven kallelsetid kan ske. 

 Extra möte skall även utlysas om minst hälften av samtliga röstberättigade medlemmar 
så fordrar. 
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Föreningens medel 
 
30 Under räkenskapsår uppkommet överskott skall, efter täckning av tidigare underskott, 

tillföras föreningens kapital. 
 
Föreningens upplösning 
 
31 Beslut om föreningens upplösning skall stödjas av minst 3/4 av medlemmar och vara 

fattad på två på varandra följande möten, varav ett ordinarie årsmöte. 
 
32 Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas på arrendatorerna 

inom området. 
 
Stadgar 
 
33 Dessa stadgar måste, för att vara gällande, även godkännas av Malmö kommun. 

Ändring av stadgar kan göras på ordinarie årsmöte. För godkännandet av ändring krävs 
det 3/4 majoritet av närvarande röstberättigade. Godkännande skall även ske av Malmö 
kommun. 

 
 
STADGARNA ANTAGNA PÅ ORDINARIE MÖTE DEN 25 OKTOBER 1989 
REVIDERADE PÅ ÅRSMÖTET 23 MARS 1993 
REVIDERADE PÅ ÅRSMÖTET 28 MARS 1994 
REVIDERADE PÅ ÅRSMÖTET 24 APRIL 1997 
REVIDERADE PÅ ÅRSMÖTET 19 APRIL 2005 
 


