Stadgar för Cykelköket Göteborg

1. Namn och syfte
Cykelköket Göteborg är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vars huvudsakliga syfte
är att under jämlika former lära ut hur man sköter, reparerar och hanterar en cykel. Föreningens
ambition är höja cykelns och cyklandets status i samhället samt fungera som en socialt engagerande
mötesplats för cykelintresserade i alla åldrar.
Folkbildning ska karaktärisera föreningen och dess aktiviteter. Verksamheten vilar på en grund av
kollektivt lärande genom kurser och workshops där medlemmar själva instruerar. Kurserna ökar den
gemensamma kulturen för cykling.
Vidare ska föreningen vara en typ av återvinningscentral för kasserade och övergivna cyklar och
cykeldelar som samlas in och distribueras till föreningens medlemmar och besökare.
Föreningen ska arbeta aktivt för att göra cykeln tillgänglig för samhällsgrupper som olika orsaker idag
inte cyklar.
Slutligen ska föreningen lyfta fram cyklandets stimulerande effekt på hälsa och social gemenskap,
både som idrott och vardagligt fortskaffningsmedel.
2. Säte och verksamhetsperiod
Föreningen har sitt säte i Göteborg. Verksamhetsperioden är ett år, 1 januari till och med 31
december.

3. Medlemskap
Medlemskap i Cykelköket Göteborg är öppet för alla som vill vara med och verka för föreningens
syfte. Medlemskapet gäller per kalenderår. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Utträde ur
föreningen sker genom att skriftligen eller muntligen meddela Cykelköket Göteborgs styrelse.
Årsmötet eller extra årsmötet förbehåller sig rätten 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.

4. Årsmöte
Cykelköket Göteborg ska hålla årsmöte varje år mellan 1 februari och 31 maj. Årsmötet hålls på den
tid och i den lokal som föreningens styrelse bestämmer.

5. Utlysning av årsmöte
Årsmötet ska utlysas via e-post och på hemsidan senast fyra veckor innan det datum årsmötet avses
äga rum. Dagordningsförslag ska bifogas utlysningen. Giltiga motioner och styrelsens yttrande

däröver, styrelsens propositioner samt verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse ska finnas
medlemmarna tillhanda senast en vecka före det datum då årsmötet avses äga rum.
6. Årsmötets uppgifter
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall:


Utse mötesunderlättare, sekreterare och justerare



Fastställa dagordningen



Justera röstlängden



Behandla frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande



Behandla inkomna propositioner



Behandla inkomna motioner



Fastställa medlemsavgiften



Ta del av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse samt revisorns
berättelse



Behandla frågan om styrelsens ansvarsfrihet



Anta verksamhetsplan och budget



Välja ny styrelse. Styrelsen ska bestå av tre till nio ledamöter.



Välja valberedning för nästa årsmöte. Årsmötet kan även välja att inte tillsätta en
valberedning.



Välja revisor.



Behandla övriga frågor upptagna på dagordningen



Behandla under mötet väckta frågor.

7. 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. Årsmötet
kan besluta om yttranderätt för personer som deltar vid mötet utan att vara medlemmar i Cykelköket
Göteborg.

8. Valbarhet och mandatperiod
Alla villiga medlemmar är valbara till föreningens styrelse. Mandatperioden för samtliga ledamöter är
fram till nästa ordinarie årsmöte.

9. Röstningsförfarande
Årsmötet eftersträvar konsensus, men när det inte är en framkomlig väg tas beslut med enkel
majoritet. Då en medlem avsäger sig sin röst i någon fråga räknas denna medlem bort från det totala

antalet röstberättigade vid behandlandet av den aktuella frågan. Vid lika röstetal gäller som årsmötets
beslut den mening som biträds av mötesunderlättaren. Beslut tas genom öppen omröstning såvida
inte sluten omröstning begärs. Alla på röstlängden uppförda medlemmar har rätt att begära sluten
omröstning. Undantag i röstningsförfarandet föreligger för beslut om ändring av föreningens namn
och syfte, ändring av föreningens stadgar samt för beslut om föreningens upplösande. Dessa
undantag beskrivs i paragraf 18 respektive 19.

10. 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.

11. Årsmötesprotokoll
Justerat protokoll från årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor efter årsmötet. I
de fall en vald styrelsemedlem har svenskt personnummer ska detta anges i protokollet. I annat fall
ska födelsedatum anges. Mötesprotokollet ska skrivas under av mötesunderlättare, sekreterare samt
justerare. Protokollet ska innefatta en närvarolista med samtliga mötesdeltagares namn och
kontaktuppgifter. Mötessekreteraren ansvarar tillsammans med den nya styrelsen för att protokollet
blir justerat och kommer medlemmarna tillhanda.

12. Extraordinärt årsmöte
Vid behov kan styrelsen kalla till extraordinärt årsmöte. Styrelsen har skyldighet att kalla till ett
extraordinärt årsmöte om en majoritet av medlemmarna skriftligen begär att ett sådant möte ska
hållas för att ta beslut om en specifik fråga. Extraordinärt årsmöte ska utlysas senast två veckor innan
det datum det extraordinära årsmötet avses äga rum. På ett extraordinärt årsmöte behandlas endast
de frågor som finns upptagna på till utlysningen bifogad dagordning.

13. Styrelsens uppgifter
Styrelsens uppgifter är att svara för föreningens organisation och förvalta dess medel. I styrelsens
uppgifter ingår att:
•

Föra förteckning över föreningens medlemmar

•

I stadgeenlig tid kalla till ordinarie årsmöte

•
Avge verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för den gångna verksamhetsperioden
till revisor och medlemmar i samband med utlysandet av ordinarie årsmöte
•

Inom sig utse minst två firmatecknare för föreningen

•

Ansvara för att arkivera protokoll och ekonomisk bokföring

•

Utlysa regelbundna medlemsmöten som fungerar som ett rådgivande organ till styrelsen

•

Utse arbetsgrupper

•

Utse talespersoner

14. Styrelsemöten
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Styrelsen ska om
möjligt fatta beslut genom konsensus. Om så begärs av någon styrelseledamot tas beslut genom
enkel majoritet. Styrelseledamot som lägger ner sin röst i någon fråga räknas bort från det totala
antalet röstande. Vid lika röstetal ska styrelsen utarbeta ett kompromissförslag som kan godkännas av
en majoritet av styrelsens ledamöter. Protokoll från styrelsemöte ska vara medlemmarna tillhanda
senast två veckor efter mötets genomförande.

15. Tecknande av föreningens firma
De av styrelsen utsedda firmatecknarna tecknar föreningens firma på det sätt som styrelsen bestämt.

16. Valberedning
Den av årsmötet utsedda valberedningen har till uppgift att förbereda val till styrelse, revisor,
valberedning.

17. Revisor
Revisor ska avge revisorsberättelse till årsmötet. Revisorsberättelsen ska innefatta en
rekommendation till beslut till årsmötet i frågan om styrelsens ansvarsfrihet. Revisorn ska löpande få
information från styrelsen om föreningens verksamhet och ekonomi.

18. Ändring av föreningens stadgar
Paragraf 1 ”Namn och syfte”, paragraf 18 ”Ändring av föreningens stadgar” samt paragraf 19 ”Beslut
om upplösning” kan ändras genom beslut med enkel majoritet av på röstlängden uppförda
medlemmar vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Övriga av föreningens stadgar kan
ändras genom beslut med enkel majoritet av på röstlängden uppförda medlemmar vid två på
varandra följande årsmöten med minst två veckors mellanrum. Då en medlem avsäger sig sin röst i
frågan räknas denna medlem bort från det totala antalet röstberättigade vid behandlandet av frågan.

19. Beslut om upplösning
Beslut om föreningens upplösande ska fattas med två tredjedels majoritet av på röstlängden
uppförda medlemmar vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Då en medlem avsäger sig sin
röst i frågan räknas denna medlem bort från det totala antalet röstberättigandet av frågan. Eventuella
tillgångar då föreningen upplösts, efter det att skulder är betalda, ska skänkas till en ideell
organisation med liknande syfte som Cykelköket Göteborg. Årsmötet ska i samband med beslut om
upplösning även ta beslut om till vilken organisation tillgångarna ska skänkas.

