Stadgar för Skånes Kärngårdsförening
antagna 2018

1
Föreningens namn och säte
Föreningens namn är Skånes Kärngårdsförening med säte i Skåne där kassören är bosatt.
§2
Syfte och ändamål
Skånes Kärngårdsförening är ideell och allmännyttig samt politiskt och religiöst obunden. Syftet är att
sprida information om kärngårdstanken och att godkänna nya Kärngårdar i Skåne. Föreningen ska
- verka för att kunskaper om kretsloppsanpassade och hållbara jordbruksmetoder bevaras och utvecklas
på skånska Kärngårdar
- medverka till insamling och spridning av kunskaper om självförsörjning
- skapa opinion i frågor om samhällets hållbarhet och sårbarhet
- samarbeta med andra skånska organisationer och enskilda som delar intresse för föreningens frågor
- verka för ökad samverkan mellan stad och land
- skapa mötesplatser för människor
§3
Organ
Föreningens organ är årsmötet och styrelsen. Arbetet i föreningen sker i i samarbete med skånska
Kärngårdar.
§4
Medlemskap och rösträtt
Medlem i föreningen är enskild eller juridisk person som erlagt fastställd årsavgift. Rösträtt vid
föreningens årsmöte har närvarande enskilda medlemmar och ett ombud vardera för juridiska personer.
§5
Årsmötet
Föreningen skall hålla årsmöte senast 30 april. Medlemmarna kallas till årsmöte senast tre veckor innan.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas
1. mötes behöriga utlysande
2. styrelsens årsberättelse
3. revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
5. årsavgift för nästkommande räkenskapsår
6. val av styrelseledamöter efter beslutat antal, revisor och revisorssuppleant samt ev valberedare
7. ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
8. ärenden som anmälts till styrelsen minst 10 dagar före utlyst årsmöte.
§6
Styrelse och firmatecknare
Föreningens styrelse består av tre till sju ledamöter. Styrelsen konstituerar sig inbördes.
Inom styrelsen utses två ledamöter att var och en för sig teckna föreningens firma.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas i konsensus.
Minst hälften av styrelsens ledamöter ska vara kärngårdsförvaltare.
§7
Verksamhets- och räkenskapsår samt revision
Verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Årsberättelse skall tillställas revisorn
senast tre veckor före årsmöte.

§8
Stadgefrågor och upplösning
Beslut om ändring av dessa stadgar eller föreningens upplösning får endast fattas av årsmötet. Beslutet
är giltigt om det anmälts i årsmöteskallelsen samt om minst 2/3 av närvarande medlemmar bifaller
detsamma.
Vid föreningens upplösning skall eventuella tillgångar tillfalla förening som arbetar för liknande
ekologisk verksamhet i Norden.

