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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER  

1 § Ändamål 

Föreningen har som ändamål att de medel som överlämnas till föreningen ska användas till att 

skapa trivsel åt boende vid Bergvattengårdens särskilda boendesom kan bereda de boende 

förströelse och glädje samt att vid vissa tillfällen utdela gåvor till boende, t ex vid jul och 

födelsedagar.   

2 § Sammansättning 
Medlemmar är de personer som har sin bostad i Bergvattengårdens särskilda boende. Ingen 

medlemsavgift uttas 

 

3 § Beslutande organ och styrelsens uppdrag 
Föreningens beslutande organ är styrelsen. Fråga om ansvar eller ansvarsfrihet prövas av 

kommunfullmäktige. Styrelsen väljs av kommunstyrelsen för perioder om fyra år och uppdraget 

följer den kommunala mandatperioden. Styrelsen består av fem ledamöter  och är beslutsmässig då 

minst tre ledamöter närvarar. 

Ordförande, sekreterare, kassaförvaltare utses internt i styrelsen. En representant för de boende på 

Bergvattengården bör ingå i styrelsen. Ordförande samt vice ordförande  i kommunens utskott för 

vård och omsorg bör ingå i styrelsen.  

Styrelsens uppdrag är att i samverkan med verksamheten verka för de boendes trivsel på 

Bergvattengårdens särskilda boende, att utöver de aktiviteter verksamheten erbjuder möjliggöra 

tillfälle till andra aktiviteter för de boende. Styrelsen har mandat att bedöma vad som faller inom 

ramen för trivsel och beaktar vad som vilar inom verksamhetens respektive fastighetsförvaltarens 

ansvar samt aktiviteter som anordnas av andra. 

 

4 § Firmateckning  
Styrelsen utser internt två firmatecknare att insätta och utta föreningens medel. Firmatecknare äger 

inte rätt att utan särskilt medgivande från styrelsen inköpa eller på annat sätt förvärva egendom eller 

avyttra egendom. Firmatecknare äger inte rätt att uppta eller bevilja lån i föreningens namn. 

 

5 § Verksamhets- och räkenskapsår  
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.  

 

6 § Stadgetolkning 
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i 

stadgarna, hänskjuts frågan till kommunstyrelsen för avgörande.  

 



7 § Räkenskaper samt föreningens tillgångar 
Föreningens räkenskaper ska vara ordnade enligt god redovisningssed för föreningar. Föreningens 

tillgångar ska utgöras av bankmedel och värdepapper som utfärdats eller garanterats av Svenska 

staten eller i fordringsbevis utfärdat av Riksbanken, bankbolag eller sparbank. Aktier som skänks 

till föreningen får behållas, men likvida medel ska inte användas för ytterligare aktieförvärv.  

 

8 § Förvaltning och revision 
 

Föreningen är helt fristående från kommunens förvaltning och förvaltas av styrelsen eller den som 

erhållit styrelsens uppdrag att förvalta den. 

 

För granskning av styrelsens förvaltning och av föreningens räkenskaper utses två revisorer och två 

ersättare. Revisorna utses för fyra år i sänder och följer den kommunala mandatperioden. Det 

åligger revisorerna att tillstyrka alternativt avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen samt till 

kommunfullmäktige avge revisionsberättelse senast den 1 mars året efter verksamhetsåret. 

 

 

10 § Ändring av stadgar 

Styrelsen för föreningen föreslår förändringar av stadgarna som föreläggs kommunstyrelsen för 

slutligt förlag fastställs av kommunfullmäktige. Även kommunstyrelsen kan ta initiativ till 

ändring av stadgarna. 
 
11 § Föreningens upplösning 

Kommunfullmäktige kan besluta om föreningens upplösning. För beslut om upplösning fordras två 

på varandra följande beslut i kommunfullmäktige med minst en månads tid mellan 

besluten. Föreningens medel ska hanteras så, att de tillfaller ändamål som ligger i linje 

med föreningens ändamål. 
 

 


