Stadgar för Föreningen Pensionärshemmet Skogshill (846000-3364)

Antagna på årsmöte 2018-04-24

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Föreningen Pensionärshemmet Skogshill.
§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen är ideell och drives utan enskilt vinstintresse.
Föreningens verksamhet vilar på kristen grund och har kristna värderingar.
Föreningen skall ha till huvudsakliga ändamål att i den egna fastigheten tillhandahålla lägenheter
för äldre personer, att verka socialt för de boendes bästa och att arbeta diakonalt.
§ 3 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Malmö stad.
§ 4 Antagning av medlemmar
Ansökan om medlemskap göres till styrelsen.
Till medlem skall styrelsen antaga varje person, som är villig att respektera och följa
föreningens stadgar.
§ 5 Utträde/uteslutning ur föreningen
Anmälan om utträde ur föreningen göres till styrelsen.
Medlem, som motverkar föreningens syften och stadgar, kan uteslutas genom beslut av styrelsen.
§ 6 Medlemsavgifter
Medlem skall till föreningen erlägga årlig medlemsavgift, som årsmötet beslutar.
§ 7 Verksamhetsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.
§ 8 Årsmöte
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Kallelse till årsmöte sker genom brev eller epost till medlemmarna. Kallelse skall ha kommit medlemmarna till del senast 10 dagar i förväg.
Vid årsmöte/medlemsmöte har varje medlem en röst. Röstning med fullmakt får ej förekomma.
Beslut fattas med öppen omröstning utom vid personval, då sluten omröstning skall ske om
votering begäres. Om rösterna faller lika vid val, skall avgörande ske genom lottning.
Ordinarie årsmöte skall äga rum senast fyra månader efter utgången av verksamhetsåret.
Därvid skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för mötet.
2. Val av sekreterare och två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
3. Frågan om årsmötets behöriga sammankallande.
4. Fastställande av dagordningen.
5. Upprättande av förteckning över medlemmar närvarande vid årsmötet.
6. Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.
7. Revisorns/revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkningarna.
9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
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