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Ändamål § 1 Värnamo Trädgårdsförening är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden.
Föreningens ändamål är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen och trädgårdskulturen i
Värnamo med omnejd. Föreningen skall verka för en bra och hållbar trädgårdskultur och
boendemiljö, genom medlemsträffar samt rådgivnings- och informationsverksamhet.
Verksamhet § 2 Trädgårdsföreningen bedriver sin verksamhet genom att
- följa utvecklingen inom fritidsodlingen genom Riksförbundet Svensk Trädgård och FOR
(FritidsOdlingens Riksorganisation).
- sprida kunskap om trädgårdsfrågor och odling utifrån ett ekologiskt och hållbart synsätt.
- verka för att kurser, föredrag samt andra aktiviteter med anknytning till trädgård anordnas.
Medlemskap § 3 Medlemskap i trädgårdsföreningen gäller enskild person. Familjemedlem kan
läggas till.
Årsavgift § 4 Årsavgiften och senaste inbetalningstid beslutas av styrelsen. Avgift till Riksförbundet
erläggs av föreningen.
Skyldigheter och rättigheter § 5 Medlem har följande skyldigheter:
- att erlägga avgifter enl. §4,
- att följa gällande stadgar,
- att följa fattade beslut
- samt följande rättigheter: Att åtnjuta alla de förmåner som beslutas vid ordinarie möten eller av
styrelsen
- att utöva beslutsrätt vid årsmöte. Varje medlem har en röst. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.
Utträde: Har avgift ej erlagts inom föreskriven tid, anses medlem ha utträtt ur föreningen.
Uteslutning: Medlem, som uppenbart och avsiktligt motverkar föreningens syften och verksamhet,
kan uteslutas genom beslut av styrelsen. Beslut tagna på lokal nivå kan överklagas till RST:s
fullmäktige.
Verksamhetsår § 6 Föreningens verksamhetsår, tillika räkenskapsår, är 1 januari – 31 december.
Årsmöte § 7 Kallelse till årsmöte skall ske minst två veckor före årsmöte. Vid ordinarie årsmöte som
skall avhållas senast 31 mars skall följande ärenden förekomma:
Fastställande av dagordning.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
Fråga om sammanträdet har utlysts i stadgad ordning.
Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året.
Kassörens årsredovisning.
Revisorernas berättelse.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av ordförande (i förekommande fall).
Val av styrelseledarmöter och ersättare.
Val av revisorer och ersättare.
Val av valberedningskommitté samt sammankallande inom denna, minst två personer.
Motioner till årsmötet.
Beslut om årsavgifter för nästkommande år.
Övriga i kallelse upptagna ärenden och övriga eventuella ärenden, som årsmötets majoritet beslutar
skall upptas till behandling.

Årsmötets beslut fattas med enkel röstövervikt med undantag av i § 14 och § 15 omnämnda frågor.
Som röstlängd gäller medlemsregister. Vid lika röstetal gäller ordförandes röst som beslut. Rösträtt
får ej utövas med fullmakt.
Motioner § 8 Medlem av föreningen har rätt att inkomma med motion som, för att kunna behandlas
av årsmöte, motioner lämnas till styrelsen minst två månader innan årsmötet.
Styrelsen § 9 Styrelsen är föreningens förvaltande organ och består av ordförande och minst två
men högst sex ledamöter som inom sig utser vice ordförande, sekreterare och kassör samt
eventuellt övriga befattningshavare. Såväl ordförande som övriga ledamöter väljs av årsmötet för två
år i taget. Mandatperioden bör fördelas så att ny eller omval sker av halva styrelsen varje år. Kan
styrelseledamot inte fullgöra sitt uppdrag, sker fyllnadsval vid nästkommande årsmöte.
§ 10 Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst två gånger årligen. Kallelse till möte skall vara
ledamot tillhanda senast en vecka före sammanträdet. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av
ledamöterna är närvarande. Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller
den mening som ordförande företräder
§ 11 Ordföranden ska se till, att av årsmötet och styrelsen fattade beslut genomförs samt att hålla
kontakt med lokala myndigheter och organisationer samt riksförbundets styrelse. Dessa uppgifter
kan delegeras till annan styrelsemedlem.
§ 12 Styrelsen åligger: att utföra av årsmöte och föreningsmöte fattade beslut,
- att leda föreningens verksamhet,
- att utse firmatecknare, föreningens firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar, av
särskilt utsedda personer var för sig,
- att årligen till årsmötet lämna redogörelse för verksamhet och förvaltning, samt att omedelbart
efter årsmöte lämna uppgift om ordförande och kassör till riksförbundet.
Revisorer § 13 Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer som
jämte ersättare utses för tiden mellan två ordinarie årsmöten.
Ändring av stadgar § 14 Årsmötet beslutar om föreningens stadgar. Här fodras, att beslut tagits vid
två av varandra följande möten, varav minst ett ordinarie årsmöte. Vid sista behandlingen skall minst
två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet.
Upplösning § 15 Årsmötet beslutar om föreningens eventuella upplösning. Här fodras, att beslut
tagits vid två av varandra följande möten, varav minst ett ordinarie årsmöte. Vid sista behandlingen
skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet. Sedan föreningen trätt i likvidation och
verksamheten avvecklats, skall eventuella tillgångar åter till föreningens medlemmar.

