
Stadgar fcir Kvamgiirdets Odlarfbrening
antagna av &rsm0tet den l6 mars 2004, rcviderade och faststiillda

av firsmotet den l8 mars 2010 s*mt qiillande frfin or.h med denna das.

$ r F0RHNTNGEN$ NAMN

Fsreningens n*m:n iir Kvarngiirdets Odlarfbrening (nedan kallad ftireningen).

$ ? FORENINGENS ANDAfuIAL

Ftireningen iir en allmiinnyttig ideell ftirening som har till iindam6l:

2.1 att ansvara liir skcitsel och underlrflll av den mark l'dreningen arrenderar av Uppsala kommrrn
och av de *nliiggningar liireningen och dess medlemmar brukar;

att upplita det arrenderade ornrfidet till {tireningens medlemmar fiir att brukas av clem fiir
odlingsverksamhet som fti'retriidesvis iir till fbr eget bruk;

:rtt verka ltir 0kat samarbete mellan medlemmarna och iikat intresse fiir kolonirddgArdsriirelsen,
sarnt

att i tivrigt p6 lriista siit friimjq.oeh tillvarata n:edlemrnarnas intressen i deras egensknp av
niirodlare.

2"2 F6r att frlimjr fiireningens iindarn*l ska ftlreningen anta siirskilda ordningsltireskrifter tiir odlingsomrf;det.

2.1 F6reningen dr ansluten till Kolonitriidg&rdsfdrbundet.

$ 3 MEDLEMSKAP

3.1 Till medlern i litireningen kan antas den som iir myndig, folkbokftircl inonr Uppsala kornrrrurr oclr sjiilv
eller inom sitt hushftll inte har arrende- eller nyttjanderatt dll annan odlingslott.

3.? F0r intrtide i ftireningen knn styrelsen ge ltiretriide &t den som hor i niirlreten av odlingsomrfidet.

3-3 Den som arrenderar en odlingslott inom l'<ireningens omride $ka vara medlem i ftireningen. Om
liireningen i arrendeaWalet har godtagit att en odlingslott nrrenderas gemensamt av fler iin en person
har dessa tillsammans endast en rdstriilt i fcireningen.

3.4 Ans0kan om medlenrskap ska gdras skriftligen till ltirerringen. Ftireningens styrel$e avgdr om
medlemskap ska beviljas.

3-5 Medlerns brukanderfitt till odlingslott inom ftireningcns omrflde grundas uteslutande pi det skriftliga
kontrakt eller avtal som upprAthts rnellan ftirenirrgen och medlemmen.

3.6 O*r villkoren ftir medlemskap enligt $ 3 p 3.1 och p 3.4 uppfylls, kan arvinge till avliden medlem ber,iljas
rnedlemskap och tiverta dennes odlingslott. Motsvarande giiller vid badelning.

3.7 Medlem iir skyldig:

att erliigga flrsavgift, ur.*tt 1*svgifl, extra rrttaxering eller annan avgift enligt 6rsm0tets beslut och
styrelsens anvisn ingar;



Ntt noga vfirda och sk0ta den odlingslott sonr upplAtits till medlemrnen:

att ftilja ttireningens stadgar och ordningsftireskritter sarnt de r,illkor oclr riktlinjer som utftirdas av
komtnunetr. satnt

att dElt& i arbetsuppgifter som iir gemensammr ftir ftireningens medlemmar och i tillsynen och r'6rden av
den mark och egendom som ftireningen trrenderar c.ller i tivrigt disponerar.

-1.8 N4edlem som upphtir: att vara crrendator till odlingslott ska anses ha uttriitt ur I'tireningen.

3.9 Medlem som dnskar uttrdda ur ftrreningen sk* skriftligen annriila detta till ftireningerr. Medlc-mmen har
inte rdtt att lt tillbaka erlagda avgifter.

3.10 Medlem krn uteslutas ur f0reningen:

a) efter treslut av styrelsen om medlem inte i riitt tid betalar firsavgifterr c'ller andm ar' ftireningen
beslutade utdebiteringar;

b) efter beslut av styrelsen om medlem hryter rlot dessr stndgar, giillande arendekontrakl. fitr
ornr6det giillande ordningsfrireskrifter eller i 0vrigt av lbreningen uttiirdade liireskrifter:

c) p& ftirslag av styrelsen genom beslut p* &rsmtite, slm medlem allvarligt mnhrtretar lilreningens
flndarn&l cnligt $ 2 eller allvarligt ftirsv&rar ibreninge'ns och styrelsens arbete.

J.l I Orn det finns anledning ntt utesluta en medlem ur fbreninge'n ska medlemrnen skriftligen vftnras av
styrelsen. Om vnrningerl avssr $ 3 p 3.10 a) och tnedlernmen inte riittar sig senast etter 14 dagm frdn det
han/hon fhtt del av varningen har styrelsen riitt att utesluta medlemmen.

Om varningen avser $ 3 p 3.10 b) och medlemmen inte inom motsvarande tid fbrklarats sig vilia rlitta sig
efler clc' i varningen t'rumf0rda kraven, eller om de handlingar som ftiranlett varningen upprr-pas. har
styrelsen rdtt att ftireslfi &rsmotet att fatta beslut txn uteslutning-

lJtesluten msxllern htrr inte riitt Btt fE tillbaka erlagda sl,gifler.

3.12 Sarntliga rnyndiga farniljemedlemmnr liksom stadigvarande sammanbor'nde rir valbara till
ftirtroendeuppdrag i ftireningen och kan pA s&Inma siitt som rnedlern hedras med liirllfrnsttecken.
Motsvarande giiller tiven Bnnan penion som vid ar,talstecknandet gotlkiints som arrentlntor av odlingslott.

$ 4 AVC}IFTER

4.1 I\4edlemsavgilien bestfir av en arrendeavgilt. &rsavgill sarnt i ltlrekommande frll extra taxor eller avgifter.
Avgi llerna faststiills *v fi rsmtitet.

.{.f Arsrntite ellcrr extra &rsrndte. sorR utlysls enligt dessa strdgar. kan besluta om extra uttaxL'ring eller annan
Itireningsavgift orn sfl erfordras liir fiireningens verksamhet.

4.3 Om inte annat heslutas nv irsmdtc.t ska irsavgilt trch arrerrdeavgilt samt er,entur'lla sxtra tnxor vara
inbec&lda till &rsm6tet senilst den I mars.

$ 5 Anspr0ru

5,t Arsmcitet tir ltirerringens hogsta beslutande instans. Rtismitten p.t *rsrrrd,tet rrrgleras enligt $ 3 p 3.3.
Rtistberiittigad rnedlern kan uppdra it annan myndig familjemedlem att ut6va sin rtistriitt pfi irsmCItet. Med
familjemedlem jiimstiills stndiglarande sammnnboende ellcr anrran person so*r vid avtalstecknrndet
eodkdnlc som arrendator av odlinsslott.



5.2 Ordinarie &rsrn6te ska hfillas ltire mars m&nads utging. Kallelse ska tillsttillas varje medlem $en&$t tv6
veckor ftire m0(et. I kallelsen ska anges vilka iirenden som ska behandlas pi &rsmdtet.

5.1 Vid crdinarie &rs*rtite ska fiiljande iirenden fdrektrmma:
l. M6tets dppnande
2. Faslstiillande av r0stllingd oclr dagordning
3. Frfiga or:r kttllelsc skctt i beh0rig ordning
4. Val av ordfarande fiir motet
5. Val av protokollfdrure
6. Val av justerare tillika rdstriiknars-
1. Styrelsensr,erksamhetsberiittelseiltinaltnittgsberiitlelsc'
tl. F'aststiillande av Lralans- och resultatriikr:ring
L Revisorenrats berlittelse

10. F'rflga om ansvarsfrihet fiir styrelsen
I l. Behandling av motioner och ftimlag
13. Beslut om ersiittning till av iirsmiitet utssrdda styrc.lseledamiiter. revisorer och suppleanter
13. Fasrstiillande av budget och avgiftc-r
14. Val av ftireningens cxdfbrande, kass0r och Ovriga styrelseledam$ter samt suppleanter enligt $ 6

p 6.1 -  6.3
15. Val av revisorer och suppleanter enligt $ ? p 7.?
16. Val av ornbud
17. Val ar, valberedning enligt $ tl p ll.l
18. Ovrign firenden

5.4 Styrelsen hnr fbrslagsrfltt och medlemmama har motionsriitt till ordinarie flrsmtite. Motion ska avges
skriftligen oclr vara styrelsen tillhanda senast tio { l0} dagar ftire firsmdtet. Styrelsens fbrslag, motioner trch
yflranden ska linnas tillgiingliga fdr fdreningens medlt;rr]rmar sena:it en veckn ftirc iirsmtjtet. Vid irr:sm0tet
ffir beslut inte fattas i andra frfigor iin de som har angivits i kallelsen.

5.5 Ordningsfiireskriller ftir odl*romrficlet lbststiills ar, fl rsmOtet.

5.6 St1'relsen lrar r:itt att kalla fiireningcrns medlemnrer till extra irsnrtite. Styrelsen ska ockst kalla till extra
*rsnrdte pi bcgdran av revisorema eller d6 rninst en femtedel av samtliga rdstberiinigade medlem*rar
skriftligen begiir detta ftir visst angivet Sndumil. Kallelse ska ske senast tvfr veckor f(ire e.xtra 6rsmdte.
I kallelser:l ska *nges vilk:t iirenden som ska behandlas av det extra &rsm0tet.

5.? AIla frirgor vid frrsmritet avgdrs genom enkel majoritet och tippen ornrristning, om stadgarna inte anger
annat. PS begiiran av r$stberiittigad deltagare kan dock val, eller beslut i drenden enligt $ 3 p -1.10 b) ske
rned sluten onrrtistning. Vid lika rOstetal har ordfbranden ftir rndtet utslagsr$st. Vid val avgdni dock lika
r6stetal genorn lottning.

5.8 Styrelsen ansvar&r for att medlemmarn& informeras om flrsmdtesbesluten. Medlem har rfrtt att liisa
6rsmdtesprotokoll.

$6 STYRELSEN

6" I Ftireningens verksamhet leds av en styrelse sorn vlljs av &rsmtitet hland liireningens medlemmnr enligt
$ 3. Flera fi:firr en och sarrrma odlingslon kan inte samtidigt inneha uppclrag i styrelsen ellcr son: revisor.

6.2 Styrelserr bestir av ordfdrande och kasstjr vilka viiljs siirskilt. sarnr ynerligare det antrl ordinarie
Iedam0ter som &rsmtitet ftststiiller, dock ndnst en. Dessutom viiljs minst tr'6 suppleanter.

6.3 Styrelsens ledamOter och suppleanter viiljs lbr en period av tv& 5r och dessa perioder gftr om lott.
Avg&ende styrel seledamt"rt kan omviilj as.



6.4 Styrelsen ska hfilla konstituerarrde sammantrilde inom 14 dagar efter ordinarie firsm0te. Vid detta
sammantriide ska inoar styrelsen utses lti ren ingens l'i rmatecknare.

6.5 Styrelsen iir treslutfiir niir de rtistberiittigade ledam$terna itr tler fln halva antalet ordinarie ledam0ter. dock
minst tre. Suppleant erstitter ordinarie ledamot d& denne inte tir nitrvarande.

Strntliga styrelseledamoter och suppleanter ska kallas till styrelsens xammantriiden. Suppleant har
yttrunde- och ftirulagsrttt vid sanrmantriidet, r::en rtistrtitt endast dir hanlhon ersiitter ordinarie ledamot.
Deltar endast tre ledamriter i sarnrnantriidet ska dessa vara ense liir att beslut ska kunna lirttas. I rirrrigt
lhttas beslut rrred enkel ma-ioritet. varvid ordttiranden har utslagsrOst vid lika rdstetal.

6.6 Protokoll ska ltiras Svcr styrelsens satnmantriiden oclt uppta deltagare i samtrrantrfldet. bcrhandlade
iirenden snnrt fattade beslut. Styrelsen beslutar hur protokollen skn justeras.

6.7 Styrelsen svarar fiir ltireningens gemensamma angeliigenhetcr, ekonomi och administration.

Styrelsen ska lrland annat:

- t i I lse *tt ti llrfickl i ga fitirenings fr)rsiikri n gar tecknas;
- tillse att arrendeavtal. stadgtr och ordningsltireskrifter efterfiiljs:
- tillse stt &nim$tes- och styrelsebeslut verkstiills;
- upprflffa ftirteckning 6ver nredlemmar oclr viintelista 6ver.stikande till medlemskap och odlingslot;
- tillse att ltireningens egendom och av ftireningen arrendernd egendom skcits och underh$lls s&mt att
erlbrderliga medel avsiitts lii'r dettn;

- firligen kalla till ftireningens ordin*rie &rsmOte. samt
- ansvara ftir ltireninqens arkir,.

$ 7 RArrrusrnPER 0cll REVlslON

7.1 F0reningens rhkenskaps&r omfhttar tiden I januari till 3l december.

7 -?" F0reningens rtikenskaper och ftj,rr,alfiring ska ltrrtldpande granskas rtrr tv6 revisorer, vilka viiljs av
ordinarie &rsmd'te. Revisorerna viiljs fbr ett ir i stinder. Minst en revisorssuppleant viiljs ftir en tid av ett tr.
Styrelseledamot ar inte valbar till revisor eller revisomsuppleant.

?.3 De nv styrelsen uppriittade balans- och resultatriikninganra samt ftirvaltningsbertittelsen skn vnra
revisorerrra tillhanda senast den l5 febmari inn*n ordinarie *rsmdte.

7 -4 Revisorerna ska irrligen avge en revisionsberdttelse senast tvi veckor ffire ordinarie flrsnr$tc. I
revisionsberiittelsen ska anges om ansvarsliihet ftir styrelsen tillstyrks eller avst,wks.

$ 8 VA.LBEREDNIN(;

fl.I En v*lberedning med rninst tvi ledam$ter ska utses pfi &rsn:titet. Valbar till valberednirrgcrn iir medlernmar
enligt N 3. med undantag av styrelsens lcdamdter och suppleanter.

t{.2 Valberedningen ska fdrbereda val av motesordfOrande. mdtessekreterare. styrelse oclr revisorer snrnl
suppleanter. Valberedningen ska iiven redovisa sarntliga av medlemmarna ftireslngna kandidater till dessa
upgxlrag pir &rsmtitet.

$ q STADGEANDRINC

c). I Beslut om iindring :tr, fbreningens stad$ar fattas av irsmtite med minst yx maioritet.



9.2 Arrm6te avgdr fr&n vilken tidpunktlndring ska gfllla.

IO TOLKNINC AV STADGARNA

Tvist om tolkning av dessa stadgar ska i fdrsta hand avgdras av regionstyrelsen, i ardra hand av
fdrbundsstyrclsen och i tredje hand av fdrbundsrfidet. KvarstArtvistighet ska fi&gan avgdras av en
skiljenlmnd pi tre ledamdter, Vardera parten utser en ledamot i denne n&mtd. Dessa bdda ledam6ter
utser gemensamt den tredje ledarnoten som ska vara ordfdrande i nfimnden.

$ lr UTTRADE uR MEDLEMSORGANISATION

Fdreningen ska skriftligvr anmlla sitt uttr6de ur medlemsorganisationen till dess styrelse- Fdr utffidesrEtt
ska beslut dfirom ha fattats med minst % rnajoritet pi av f6reningens stadgeenligt kallade fdreningsmdte
eller 6rsm6te. Till fd,reningsmOte der uttr{desfrtga {r avsedd aff behandlas ska medlemmarna erh$lla
personlig kallelse av vilken framglr Ett uttradesfriga ska tss upp. Kallelse ska sfindas till
medlemsorganisationens styrelqe minst tvfl veckor fbre respektive mdte.

$ 12 UPPLoSNTNG

I2.l Beslut om upptdsning av fdreningen ske fattas av tvl p[ vfandra f6ljande &rsm6ten varav minst ett ska
vara ordinarie. Vid vartdera Arsm6tet sks beslut om upplddning fattas med minst % majoritet.

12.2 Vid ryplfxning av fOreningen ska dess kvarvarande tillgingar anvdndas fdr att gagna odlingslottrtirelsen i
Uppsala kommun.

Ovanst&ende shdgar dr antagna vid inmdtet den 16 mars 2004, reviderade och faststtllda vid irsmiitet den I I
mars 2010.
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