Stadgar för Föreningen Allas Trädgård
Orgnr: 802516-4065
1. § Allmänna bestämmelser
1.1Föreningens namn
Föreningens namn är Allas Trädgård, nedan kallad förening
1.2. Föreningens ändamål
Att skapa ett nav och mötesplats i centrala Kronoparken där olika kulturer och åldrar möts
genom att odla, baka och dela kunskap med varandra.
Att bedriva en ekologisk trädgård där medlemmarna kan odla tillsammans
Att sprida kunskap om odling, ekologi och att utveckla en hållbar framtidsstrategi för området
genom att främja samarbete med skolor och andra aktörer.
Att bidra till skapandet av långsiktigt bättre utemiljö i det centrala området (Kronoparken).
Att ge medlemmar möjligheter att vara aktiva och umgås med varandra. Det är ett tillfälle för
socialisering mellan olika kulturer som finns på området och som kan gynna positiva
upplevelser och kunskap utbyte mellan medlemmarna men även andra boende på
Kronoparken.
Att genom trädgården som mötesplats arbeta med integration, all världens kulturer möts.
Genom att utgå från växter som människor har ett förhållande med, hoppas Föreningen
kunna väcka intresse till alla som är nyfikna på sin omvärld.
Att lära känna de växter som bidrar med vår vardagsmat och om den kultur- och naturhistoria
som är sammanbunden till dem. Föreningen syftar även till att förmedla botanisk kunskap.
Föreningens syfte är att sprida demokratiska värderingar och ett inkluderande förhållningssätt
genom att försöka motverka grupperingar mellan kön eller kulturer. I Allas Trädgård skall
alla vara välkomna och både dela med sig och få nya kunskaper.
Att motverka diskriminering på grund av ålder, kön, etniskt eller nationellt ursprung,
nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell
läggning.
Att vara politiskt och religiöst obunden
Föreningen kan arrangera olika event som kurser, festivaler och skördefester men kan inte
bedriva kommersiell försäljning. Inkomster som görs inom föreningen går till att
vidareutveckla verksamheten.

1.3. Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
1.4. Firmateckning och föreningens säte

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt och styrelsen har rätt att delegera
firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt
utsedda personer.
Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till
styrelsen. Föreningen har sin hemort/säte på Frödingshöjd 4 657 37 Karlstad
1.5 Fundament
Medlemskap: Medlemmar bidrar till föreningen genom praktiskt engagemang
Samarbeten Föreningen kan samarbeta med staden, företag, stiftelser och andra
organisationer. Vi tar gärna emot sponsorer som passar oss. Vi är öppna för evenemang,
kurser, forsknings- eller andra projekt. Föreningen kan ansöka om bidrag för olika
verksamhetsområden.

2. § Medlemskap
2.1. Medlemmar
Alla personer som vill stödja föreningens ändamål och förbinder sig att följa föreningens
stadgar har rätt att beviljas medlemskap. Medlemsansökan behandlas och beviljas av styrelsen
eller av den som föreningen delegerat beslutanderätten till. En medlemsavgift som beslutats
av styrelse (Startåret 100:-/år justeras av styrelsen vid behov). Medlemskapet gäller årsvis
och betalas in på föreningens konto eller kontant till revisor vid räkenskapsårets skifte.
Ansökan om medlemskap får enbart avslås om det kan antas att den sökande inte kommer att
främja föreningens ändamål, motarbeta verksamheten och/eller på annat sätt skada
föreningens intressen.
2.2. Medlems skyldigheter och rättigheter
Medlem:
- Ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningens styrelse samt de
skötselregler och beslut som tagits,
- Har rätt att delta i de sammankomster som anordnas, samt komma med förslag till nya,
- Har tillgång till de sociala forumen och medier som används av föreningen,
- Har tillgång till verktyg relaterade till skötsel och odling,
- Är skyldig att inte missbruka föreningens tillgångar och verktyg,

- Är skyldig att inte missbruka tillgången till vatten eller det avtal som föreningen har med
Karlstad Kommun.
-Är skyldig att respektera föreningens värderingar om jämställdhet och jämlika villkor när
man arbetar tillsammans i trädgården
2.3. Avgifter
En viss avgift årligen betalas till föreningen. Avgiftens storlek beslutas av styrelsen.
2.4. Inträde och utträde
Medlem, som önskar träda in eller träda ur förening betalar medlemsavgift.
2.5. Uteslutning, mm.
Medlem kan uteslutas ur föreningen om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller
ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningens intressen.
Uteslutning kan exempelvis ske vid:
Stöld, avsiktlig skadegörelse, missbruk av skötsel, missbruk av förtroende, missbruk av lokal
och ovilja till kommunikation och samarbete, om medlem ej respekterat föreningens
värderingar om jämställdhet och jämlikhet så att annan medlem lidit skada.
Dessutom kan uteslutning även ske om medlemmen, trots påminnelser, försummat att betala
de avgifter som beslutats av föreningen. Uteslutning kan även ske av styrelsen genom
majoritetsbeslut. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället
meddela medlemmen varning. I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt
anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet.
2.6. Överklagande
Beslut om att avslå medlemskap, medlemskapets uteslutning eller varning får överklagas till
föreningens styrelse. I beslutet att avslå en medlem ska medlems sökanden ha möjlighet att
inom 14 dagar yttra sig rörande de omständigheter som är anledningen till att ett medlemskap
ifrågasatts. I beslutet från styrelsen ska grunderna redovisas samt ange hur den medlems
sökande ska fortgå för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom två veckor från dagen för
beslutet, skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan och överklagandet av
den berörde ska inom 14 dagar returneras till vederbörande (styrelsen). I beslutet att säga upp
ett medlemskap har berörd medlem 14 dagar att skriftligen överklaga till styrelsen.
Uteslutning gäller tills vidare.

2.7. Medlemskapets upphörande
Beslut om upphörande gäller när tiden för överklagan utgått, eller då beslut överklagats och
ombehandlats och då ärendet slutligen avgjorts.
2.8. Stödmedlem
Fysisk person och juridiska personer som önskar stödja föreningen utan att ta aktiv del i
verksamhetens praktiska arbete har möjlighet att vara stödmedlemmar genom valfritt belopp
eller bidrag på annat sätt ex material eller aktivitet.

3. § Årsmöte
3.1. Tidpunkt och kallelse
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls före 31 mars på en tid och plats
styrelsen beslutar om. Kallelse till årsmötet ska ske senast 21 dagar innan mötet och styrelsen
ska i samband med kallelse tillhandahålla medlemmarna mötets agenda.
Medlemmarna ska därefter ha möjlighet att sända in motioner eller andra ärenden som denne
anser bör tas upp under mötet. Kallelse sker via det sätt styrelsen finner lämpligt till
medlemmar exempelvis genom e-post.
3.2. Förslag av ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avlämna förslag att behandlas på årsmötet. Förslag från
medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar före årsmötet.
3.3. Sammansättning och beslutsförhet
Årsmötet består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid avsaknad kan medlemmen
företrädas av ett ombud.
3.4. Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla till extra årsmöte om detta anses i behov av.
3.5. Beslut och omröstning
Beslut fattas vid acklamation eller efter omröstning. Omröstning avgörs genom enkel
majoritet och denna är antingen absolut eller relativ. Relativ majoritet tillämpas vid val och
menas med att den/de som erhållit högsta antalet röster blir vald/valda oberoende av hur dessa

röster förhåller sig till antalet angivna röster. Vid andra frågor än val tillämpas absolut
majoritet vilket innebär mer än hälften angivna röster. Omröstning sker öppet och av alla
närvarande och beslut träder i kraft efter årsmötets avslutande om inget annat beslutas.

4. § Styrelsen
4.1. Sammansättning
Styrelsen består 3 till 5 personer och alltid av minst ordförande, kassör, samt en ledamot.
Styrelsen ska inom sig övriga befattningshavare som behövs.
4.2. Styrelsens ansvar
Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens ärenden. Styrelsen ska
– inom ramen för Allas trädgård stadgar – svara för föreningens verksamhet samt tillvarata
och uppmuntra medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att:
-

Kontrollera att föreningen följer gällande författningar, ansvar och skyldigheter,

-

Förbereda årsmötet och sammanställa inkomna motioner,

-

Verkställa beslut fattade under årsmöte,

-

Planera, leda och delegera arbetet inom föreningen för att på lämpligast sätt fördela
arbetsbörda och arbetsordning,

-

Ansvara för och förvalta föreningens fysiska och ekonomiska medel,

-

Kontinuerligt informera medlemmarna om föreningens angelägenheter.

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen uträttar sina uppgifter enligt
föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden
förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen ska besluta om
fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.
4.3. Kallelse, beslutsförhet och omröstning
Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till
sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda
kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde. Styrelsen är beslutsmässig
när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla
beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. Ordföranden får
besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid
telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning. Vid sammanträde eller

beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas
av mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Avvikande mening ska antecknas i
protokollet.
4.4. Överlåtelse av beslutanderätten
Överlåtelse av beslutsrätten kan ske om vederbörande ej har möjlighet att befinna sig på
sammanträdet. Överlåtelsen sker då skriftligt.
5. § Räkenskaper
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 Jan t.o.m. den 31
dec.
6. § Valberedning
En valberedning med minst två ledamöter ska utses på årsmöte. Valbar till valberedningen är
alla medlemmar med undantag styrelsens ledamöter.
Valberedningen ska:
- Förbereda val av styrelse,
- Föreslå ordförande och sekreterare till årsmötet och extra årsmötet,
- Föreslå kommande representanter och ombud,
- Redovisa samtliga av medlemmarna föreslagna kandidater till dessa uppdrag på årsmötet.
7. § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 4/5 av antalet avgivna röster.
Majoritet gäller för beslut på årsmöte och styrelsemöte, med närvarande medlemmar. Förslag
till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen, 14 dagar innan
årsmöte.
8. § Upplösning
Upplösning av förening är ett verksamhetsbeslut och kan enbart ske vid majoritetsbeslut av
samtliga styrelsemedlemmar vid årsmöte eller extra årsmöte.

