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Föreningsstadgar 
 

§ 1 

Föreningens namn 

Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) 

Föreningens officiella namn är: Tynningö-Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) 

 

§ 2 

Föreningens ändamål 

Föreningen, som är en ideell förening, politisk och religös obunden för alla fast eller 

fritidsboende på Tynningö & Ramsö, har till uppgift att verka för de boendes önskemål och 

ärenden av allmänt intresse samt påverka öarnas framtida utveckling gällande, men inte begränsat 

till, bl a kommunikation, infrastruktur och miljöfrågor. 

 

Föreningen ska därtill driva och ansvara för en bred kulturell och idrottslig verksamhet. 

Föreningen ska därtill erbjuda och arrangera en bred kulturell och idrottslig verksamhet och i 

förekommande fall i samverkan med andra föreningar på öarna. 

 

Föreningens är även ansvarig för att förvalta och utveckla den till föreningen tillhörande 

Bygdegården som en allmän samlings- och aktivitetslokal samt därtill övriga anläggningar där 

föreningen har verksamhet. 

 

Föreningens ska värna om mötesfriheten. 

 

§ 3 

Hemvist 

Föreningen skall ha har sin hemvist i Vaxholms Stad, Stockholm Län. 

 

§ 4 Rätt att teckna medlemskap 

Rätt att teckna medlemskap i föreningen har var och en som är fast eller fritidsboende på 

Tynningö eller Ramsö, eller som innehar och driver en fast etablerad rörelse på någon av nämnda 

öar.  

Rätt att teckna medlemskap i föreningen har var och en som är fast- eller fritidsboende eller är 

fastighetsägare på Tynningö eller Ramsö, eller som innehar och driver en fast etablerad rörelse på 

någon av nämnda öar.  

 

Medlem erlägger till föreningen en årlig avgift som fastställes på föreningens ordinarie årsmöte. 

 

 



§ 5 

Styrelse, förvaltning 

Styrelsen skall bestående av sju (7) till nio (9) ordinarie ledamöter varav en (1) ordförande. 

Styrelsen skall i enlighet med fastställda stadgar sköta föreningens alla angelägenheter: 

 

- Ansvara och förvalta/ utveckla föreningens tillgångar och aktiviteter. 

- Ansvara och förvalta/ utveckla föreningens byggnader. 

- Upprätta och följa av föreningsstämman fastställda mål och budget. 

- Föra aktuell medlemsförteckning 

- Årligen till årsmötet avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi 

- Hålla medlemmarna underrättade om föreningens verksamheter. 

 

§ 6 

Val av styrelse 

En valberedning om två (2) av varandra oberoende personer skall föreslå deltagare till styrelsen. 

Styrelsen utses vid föreningens ordinarie årsmöte för kommande mandatperiod på ett (1) eller  

två (2) år på så sätt att c:a hälften av styrelsen är föremål för omval vid nästa ordinarie 

föreningsstämma. 

 

Årsmötet utser ordförande. Övriga befattningar utser styrelsen.  

Årsmötet utser ordförande och kassör. Övriga befattningar utser styrelsen.  

 

§ 7 

Styrelsemöten 

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst två (2) av styrelsens 

ledamöter hos ordföranden påkallar detta. 

Styrelsen sammanträder minst sex (6) gånger/år eller när ordföranden finner det lämpligt eller då 

minst två (2) av styrelsens ledamöter hos ordföranden påkallar detta. 

 

Styrelsen är beslutsför när närvarande ledamöter överstiger hälften av antalet valda ledamöter i 

styrelsen. 

 

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 

Protokoll skall föras vid varje styrelsemöte. Protokollen förvaras av styrelsen. 

 

§ 8 

Styrelsens teckningsrätt 

Föreningens firma tecknas av två (2) styrelseledamöter i förening varav en (1) skall vara 

ordförande eller kassör. 

 

 

 

 

 

 

 



§ 9  

Sektioner och delegation av styrelsens ansvar 

Verksamheten kan uppdelas i sektioner. Styrelsen har rätt att delegera ansvaret för delar av 

verksamheten till sektioner som i förekommande fall skall ha en sektionsledning utsedd av 

föreningsstämman eller av styrelsen. En sektion har rätt att ta ut särskild medlemsavgift knuten 

till sektionens verksamhet och oberoende av medlemskap i föreningen. 

 

§ 10 

Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår omfattar perioden 1 januari- 31 december (kalenderår) 

 

§ 11 

Revision 

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna vid ordinarie årsmöte utse två (2) av 

varandra oberoende revisorer. Val av revisorer sker av utsedd valberedning. 

Revisorernas uppgift skall vara att granska föreningens räkenskaper, förvaltning och avge en 

revisionsberättelse i god tid före årsmötet. 

 

§ 12 

Årsmöte 

Årsmöte skall årligen hållas senast 1 maj april. Dag och plats fastställes av styrelsen och kallelse 

med förslag till dagordning skall tillsändas alla medlemmar via mail eller brev senast 20 dagar 

före årsmötet samt anslås på Bygdegårdens anslagstavla. föreningens informationstavlor. 

Dessutom skall samtidigt kallelse med förslag till dagordning läggas upp på hemsidan 

www.tynningo.se  

 

Vid årsmötet har varje medlem som betalat den årliga medlemsavgiften för det gångna 

verksamhetsåret, rösträtt med en röst per medlemskap.  

 

Medlem som ej kan närvara vid årsmötet, äger genom fullmakt rätt att utöva sin rösträtt. Varje 

medlem på årsmötet äger endast rätt att via fullmakt företräda en (1) icke närvarande medlem. 

 

Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om inte sluten begärs. 

Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst. 

 

Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst 20 % av 

föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall det 

klart framgå vilket ärende som medlemmarna vill ha behandlat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tynningo.se/


§ 13 

Årsmöte, Dagordning 

Årsmötets dagordning skall minst omfatta nedanstående ärenden: 

1 Val av ordförande för årsmötet 

2 Val av sekreterare för årsmötet 

3 Val av två (2) personer, att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll, 

tillika rösträknare 

4 Fastställande av föredragningslistan 

5 Fastställande av röstlängd 

6 Godkännande av kallelse till årsmötet 

7 Styrelsens ekonomi och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 

8 Sektionernas verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 

9 Revisorernas redovisning 

10 Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av årets resultat 

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar 

12 Inkomna motioner 

13 Förslag till verksamhetsplan åtgärder för kommande verksamhetsår 

14 Förslag och fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

15 Sektionernas förslag till aktiviteter för kommande verksamhetsår 

16 Inkomna motioner 

17 Förslag och fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

18 Förslag och godkännande fastställande av budget för kommande verksamhetsår 

19 Val av styrelsemedlemmar enligt stadgar 

20 Val av två (2) revisorer 

21 Val av valberedning, två (2) personer 

22 Övriga frågor 

 

§ 14 

Motioner 

Medlem i föreningen kan via motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som 

skall behandlas på årsmöte, skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december. Styrelsen skall 

bereda inlämnade motioner och hålla dessa tillgängliga för medlemmar tillsammans med 

verksamhetsberättelse. 

 

§ 15 

Ändring av föreningens stadgar 

Beslut om ändring av föreningens stadgar avgörs med majoritetsbeslut vid två (2) på varandra 

följande årsmöten, varav ett (1) skall vara ordinarie årsmöte. Minst fyra (4) veckor skall förflyta 

mellan dessa två (2) årsmöten. Förslag på stadgeändring skall medfölja kallelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 16 

Uteslutning 

Bryter medlem mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadar eller motarbetar dess syften kan 

styrelsen om den är enhällig eller årsmötet genom kvalificerad 2/3 majoritet utesluta medlemmen 

ur föreningen. Av styrelsen utesluten medlem äger rätt att efter skriftlig begäran till 

nästkommande årsmöte få sitt ärende prövat. Årsmötet kan då upphäva styrelsens tidigare beslut 

om uteslutning. Medlem utesluts automatiskt ur föreningen i det fall årsavgift ej betalats två på 

varandra följande år. 

 

§ 17 

Upplösning, likvidation 

Föreningen kan upplösas/likvideras genom beslut med kvalificerad 2/3 majoritet vid två (2) på 

varandra följande årsmöten, varav ett (1) skall vara ordinarie årsmöte. Minst fyra (4) veckor skall 

förflyta mellan dessa två (2) årsmöten.  

Vid upplösning/likvidation kan, efter att föreningens samtliga skulder och åtaganden reglerats, 

kvarvarande medel återbetalas till dess medlemmar eller tillfalla lokal sammanslutning eller 

organisation som fortsatt främjar föreningens ändamål och syfte avseende Tynningö och Ramsö. i 

Vaxholms Stad. 

 

 

 

 


