STADGAR FÖR FÖRENINGEN Cykelkultur i Lund
1. Namn och syfte
Föreningen Cykelkultur i Lund huvudsakliga syfte är att stödja och uppmuntra de cykelrelaterade
organisationerna på Stenkrossen (Bike Kitchen Lund, SolarXBike och Lunds cykelskola) i deras gemensamma
och individuella arbete för att utveckla och stärka Lunds cykelkultur. Detta arbete inkluderar att öka andelen
klimatsmarta transporter i samhället, främja återbruk av cyklar samt tillgängliggöra cykling för fler
medborgare. Föreningen ska även stödja lämpliga, tidsbegränsade projekt med fokus på cykelkultur som
genomförs på initiativ av enskild medlem.
Cykelkultur i Lund är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar i enlighet med
demokratiska principer. Varje organisation drivs enligt egen verksamhetsplan och policy, som
kommunicerats till föreningen Cykelkultur i Lund på gemensam webbplats.
2. Säte och verksamhetsperiod
Föreningen har sitt säte i Lund. Verksamhetsperioden är kalenderår.
3. Medlemskap
Medlemskap i Cykelkultur i Lund är öppet för alla som vill vara med och verka för föreningens
syfte och förbinder sig att följa föreningens stadgar. Medlemskapet gäller per kalenderår. Medlemsavgiften
fastställs av årsmötet.
4. Årsmöte
Årsmötet är föreningen Cykelkultur i Lunds högsta beslutande organ och ska hållas varje år senast 31 maj på
tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse ska ske via e-post senast 4 veckor före årsmöte. Dagordning
ska bifogas. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse, förslag från styrelsen samt giltiga motioner
med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmöte.
Vid årsmöte ska följande behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts stadgeenligt.
Fastställande av dagordning.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgift.
10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
12. Val av:
Ordinarie ledmöter för en tid av 2 år (Halva antalet väljs vartannat år.)
Suppleanter för en tid av 1 år.
Revisorer för en tid av 1 år.
Revisorsuppleant för en tid av 1 år.
Valberedning för en tid av 1 år. (varav 1 utses till sammankallande.)
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14. Övriga frågor.

5. Rösträtt och yttranderätt vid årsmötet
Rösträtt samt yttranderätt vid årsmötet har föreningens vid mötet närvarande medlemmar samt
medlemmar som gett någon vid mötet närvarande medlem skriftlig fullmakt att föra deras talan.
Fullmakten kan vara allmän eller begränsa sig till vissa frågor och/eller specifika meningar.
6. Röstningsförfarande vid årsmötet
Röstning sker öppet, såvida inte sluten röstning begärs av medlem. Beslut tas med enkel majoritet.
Styrelseledamot får inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisor.
7. Motioner till årsmötet
Alla medlemmar har rätt att inkomma med motioner till årsmötet. Motioner ska skriftligen vara
styrelsen tillhanda senast två veckor före utlyst årsmötesdatum. En motion anses giltig då den insänts
av medlem och inkommit i stadgeenlig tid. Samtliga giltiga motioner ska behandlas av årsmötet.
8. Årsmötesprotokoll
Justerat protokoll från årsmötet ska vara tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter årsmöte.
Årsmötesprotokollet ska skrivas under av mötesordförande, sekreterare och justerare. Protokollet ska
innefatta en närvarolista med samtliga mötesdeltagares namn. Den nya styrelsen ansvarar för att
protokollet justeras och görs tillgängligt för medlemmarna.
9. Extra årsmöte
Vid behov kan styrelsen kalla till extra årsmöte. Styrelsen har skyldighet att kalla till ett extra årsmöte om
revisor eller en majoritet av medlemmarna skriftligen begär det. På ett extra årsmöte behandlas endast de
frågor som finns upptagna på till utlysningen bifogad dagordning. Kallelse ska skickas ut senast två veckor
innan datum för extra årsmöte.
10. Styrelsen
Styrelsen består av 3-7 ordinarie ledamöter samt 1-3 suppleanter. Vid konstituerande styrelsmöte utser
styrelsen sinsemellan ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst 3 gånger per år. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av
ledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandens
mening. Vid fråvaro av ordinarie ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång
inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte. Styrelseprotokoll ska finnas tillgängliga
inom 2 veckor.
Styrelsen ska svara för föreningens organisation och förvalta dess medel. I styrelsens uppgifter ingår att:
• Verkställa årsmötets beslut
• Inom sig utse två firmatecknare
• Föra förteckning över föreningens medlemmar
• I stadgeenlig tid kalla till årsmöte
• I stadgeenlig tid innan årsmöte avge verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för den gångna
verksamhetsperioden till revisor och medlemmar.
• Sammanställa verksamhetsplan och budget.

• Ansvara för att arkivera protokoll och ekonomisk bokföring
• Vid behov utlysa medlemsmöten, utse arbetsgrupper och talespersoner.
11. Firmateckning
De av styrelsen utsedda firmatecknarna tecknar föreningens firma i gemenskap.
12. Valberedning
Den av årsmötet utsedda valberedningen har till uppgift att förbereda val till styrelse och revisorer.
Valberedare får inte stå i nära relation till styrelseledamot eller revisor.
13. Revisorer
Revisorerna ska avge revisorsberättelse till årsmötet. Revisorsberättelsen ska innefatta en rekommendation
till beslut till årsmötet i frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
14. Ändring av föreningens stadgar
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av 2 medlemsmöten, varav minst 1 måste vara ett årsmöte. Minst
2/3 av antalet avgivna röster krävs för ändring. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som
styrelse. Motioner att ändra stadgar ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast två veckor före utlyst
årsmötesdatum.
15. Uteslutning
Styrelsen har rätt att upphäva medlemskap för medlem som ägnar sig åt verksamhet som bryter mot
föreningens syfte eller på annat sätt missgynnar föreningen eller missbrukar dess namn.
16. Beslut om upplösning
Beslut om föreningens upplösande ska fattas av årsmöte med två tredjedels majoritet av på röstlängden
uppförda medlemmar. Eventuella tillgångar då föreningen upplösts, efter det att skulder är betalda, ska
skänkas till en ideell organisation med liknande syfte som Cykelkultur i Lund. Årsmötet ska i samband med
beslut om upplösning även ta beslut om till vilken organisation tillgångarna ska skänkas.
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