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§1 Föreningens namn ska vara Kommunhoppet 

§2 Föreningen är en fristående personalförening inom Östra Göinge Kommuns verksamhetsområde 

§3 Föreningens uppgift är att på bästa möjliga sätt positivt utveckla medlemmarnas trivsel, 

välbefinnande och möjlighet till rekreation 

§4 Medlem i föreningen kan den bli som är anställd i Östra Göinge Kommun eller av kommunen 

kommunalt ägda bolag. Medlemskapet kan kvarstå för den som avslutar sin anställning pga. 

Pension. Medlemsavgiften för medlemsåret fastställs på årsmötet 

 

Medlemskap erhålls efter erläggande av årlig medlemsavgift och förnyas inför varje nytt 

verksamhetsår. Medlem kan på egen begäran avsluta sitt medlemskap inför nytt verksamhetsår, 

dock ska medlem meddela detta senast 15 december. Vid utebliven inbetalning av 

medlemsavgift, upphör medlemskapet automatiskt. Inbetald medlemsavgift återbetalas ej.  

§5 Medlem har rätt att delta på möten och andra sammankomster som anordnas för 

medlemmarna 

§6 Föreningens verksamhet bekostas via medlemsavgift och genom arrangemang som föreningen 

arrangerar 

§7 Styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter, inklusive en (1) ordförande och en (1) kassör.  

Styrelsen handhar föreningens angelägenheter 

§8 Styrelse, revisorer samt övriga funktionärer väljs bland föreningens medlemmar vid årsmötet 

§9 Föreningens firma i bankärenden tecknas av ordförande och kassör, var för sig 

Vid kontanta uttag över 5000 konor tecknas firma av ordförande och kassör gemensamt 

Avtal tecknas av ordförande och kassör gemensamt 

§10 Styrelsen sammanträder när ordförande och minst två (2) styrelseledamöter är närvarande. 

Styrelsen har rätt att fatta beslut om samtliga kallats till sammanträdet och antal 

röstberättigande är minst tre (3) personer.  

Om en votering utfaller med lika många röster för som emot, har ordförande utslagsröst 

§11 Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras 

§12 Verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. Styrelsens verksamhetsår är fr.o.m 1april-

30mars 

§13 Årsmötet ska hållas i mars månad. Kallelse till årsmöte, med uppgift om tid och plats, ska 

kungöras medlemmarna på det aktuella forum som medlemmarna har tillgängligt.  

Kallelsen ska utgå senast tre (3) veckor innan årsmötet 
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§14 Samtliga medlemmar med giltigt medlemskap har rösträtt vid årsstämma 

§15 Årsmöte ska behandla följande ärenden:  

- Val av ordförande för mötet 

- Val av sekreterare för mötet 

- Val av justerare och tillika rösträknare för mötet 

- Godkännande av kallelse och dagordning 

- Behandling av årsberättelse och revisionsberättelse 

- Beslut av ansvarsfrihet för verksamhetsårets styrelse 

- Val av ordförande på två (2) år 

- Val av kassör på ett (1) år 

- Val av två (2) ledamöter på två (2) år 

- Val av ledamot på ett (1) år 

- Val av två (2) revisorer på (2) år 

- Val av funktionärer på ett (1) år 

- Fastställande av årsavgift 

- Ärenden som hänskjutits till årsmötet 

- Ärenden som inkommit från medlem senast en (1) vecka innan årsmötet 

- Övriga ärenden 

§16 Extra årsmöte skall genomföras inom en månad om styrelsen, revisorerna eller minst 30 

medlemmar så begär 

§17 Upplösande av föreningen kan endast beslutas på årsmöte eller extra insatt årsmöte dock krävs 

2/3 majoritet på mötet. Föreningens tillgångar skall vid upplösande tillfalla av styrelsen utsedd 

förening/hjälporganisation 


