Reviderade stadgar för Väktargatans Förtroenderåd, 1995-09-25.
Ändringar 990228/990418 samt 000514/000917 samt 030209/040222 samt 030921/040222
samt 040222/040912 samt 040222/040912 samt 060226/060910 samt 080224/080921.
Allmänt
§1

Väktargatans Förtroenderåd är en förening öppen för de som bor i lägenhet i
kvarteren Väktaren och Kyrkvärden och omfattas av förhandlingsordning mellan
Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder, nedan kallat HUS, och hyresvärd.
Dessa boende kallas nedan medlemmar. Dock kan endast två medlemmar per
lägenhet finnas.

§2

Väktargatans Förtroenderåds uppgift är att verka för trivsel och sammanhållning
mellan de boende samt att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot hyresvärden.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst neutral.

§3

Verksamhetsåret omfattar 1 maj - 30 april.
Tillägg/ändring 000514/000917: Verksamhetsåret omfattar 1 januari - 31 december.
Tillägg/ändring 030209/040222: Verksamhetsåret omfattar 1 januari - 31 december. Styrelsen
sitter kvar fram tills årsmötet.

§4

Avgår förtroendevald person innan nästa årsmöte ska följande stormöte välja
efterträdare.

§5

Förtroenderådets högsta beslutande organ är stormötet, till vilket alla medlemmar
äger tillträde och rösträtt.

§6

Förtroenderådets firma tecknas av förtroenderådets kassör eller den som styrelsen
bemyndigar.

§7

Väktargatans Förtroenderåd är anslutet till HUS. Ledamöter till HUS fullmäktige,
antal enligt HUS-stadgar, väljs av årsmöte. Mandatperioden är ett år. Valbara är
föreningens medlemmar, dock kan i ett hushåll endast en medlem väljas till ledamot.
För utträde ur HUS krävs likalydande beslut av två på varandra följande
stormöten/årsmöten/extra årsmöten med minst en månad emellan. Besluten måste
tas med minst två tredjedelars majoritet.

Styrelsen
§8

Styrelsen består av sex föreningsmedlemmar. Styrelsen väljer inom sig ordförande,
kassör och sekreterare.
Tillägg/ändring 990228/990418: En ledamot i styrelsen skall på årsmöte utses att deltaga i
HUS hyressamråd. Denna ledamot bör ej vara HUS representant.
Tillägg/ändring 000514/000917:Tillägget gällande val av ledamot till HUS hyressamråd
stryks.
Tillägg/ändring 080224/080921: Styrelsen består av minst fem föreningsmedlemmar.
Styrelsen väljer inom sig ordförande, kassör och sekreterare.

§9

I ett hushåll kan endast en medlem väljas till ledamot.
Tillägg/ändring 080224/080921: Två personer ur samma hushåll kan väljas till
styrelseledamöter.

§ 10

Styrelsen har sitt säte i Uppsala.
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§ 11

Styrelsen skall:
•
handha föreningens löpande verksamhet
•
verka som kontaktorgan mellan medlemmarna och hyresvärden
•
sammankalla och förbereda stormöten och årsmöten
•
förvalta föreningens tillgångar
•
ansvara för att beslut fattade vid årsmöten och stormöten verkställs
•
fungera som korrespondensadress

§ 12

Styrelsen skall sammanträda minst en gång i månaden under tiden 1 sep - 31maj.
Tillägg/ändring 000514/000917: Styrelsen skall sammanträda minst 8 ggr/verksamhetsår.
Tillägg/ändring040222/040912: Styrelsen skall sammanträda minst 6 ggr/verksamhetsår.

§ 13

Styrelsen är beslutsmässig med minst tre ledamöter närvarande.

§ 14

Kallelse till styrelsemöte skall ske minst en vecka före sammanträdet om inte annat
godkänts av samtliga styrelseledamöter. Till styrelsemöten skall även ledamöter
valda till HUS fullmäktige kallas som adjungerade.

§ 15

Vid sammanträde ska protokoll föras, vilket inom en vecka i justerat skick anslås på
anslagstavlorna i tvättstugorna.

§ 16

Styrelsen ansvarar för att upprätta verksamhetsberättelse samt bokslut över den
ekonomiska förvaltningen.

Stormöte
§ 17

Samtliga medlemmar kallas skriftligt senast tio dagar före stormötet genom
meddelande i brevlådan. Kallelse skall innehålla förslag till dagordning med
angivande av vilka ärenden som ska behandlas.

§ 18

Stormötet är beslutsmässigt med minst tjugo närvarande medlemmar.
Tillägg/ändring 990228/990418: Stormötet är beslutsmässigt med minst femton närvarande
medlemmar.

§ 19

Röstberättigade vid stormötet är vuxna närvarande medlemmar. Endast en röst får
avges per närvarande medlem.

§ 20

Stormöte skall hållas i september, november och februari. Fast dag för stormötet är
tredje söndagen i respektive månad. Infaller denna på större högtid hålles stormöte
veckan därpå.
Tillägg/ändring 990228/990418: Stormöte skall hållas i november. Fast dag för stormötet är
andra söndagen i november. Infaller denna på större högtid hålles stormöte veckan därpå.
Tillägg/ändring 000514/000917: Stormöte skall hållas i september. Fast dag är tredje
söndagen i september. Infaller denna på större högtid hålles mötet följande vecka.
Tillägg/ändring 030921/040222: Stormöte skall hållas i september. Fast dag är andra
söndagen i september.

§ 21

Vid stormöte skall protokoll föras, vilket inom fjorton dagar i justerat skick skall
anslås på förtroenderådets anslagstavlor i tvättstugorna. Ett exemplar skall tillställas
hyresvärden.
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§ 22

Vid stormöte ska val av ordförande, sekreterare och två justeringspersoner för mötet
ske. Samtliga valda på mötet ska vara medlemmar.

§ 23

Beslut fattas endast i ärenden som angivits i kallelsen.

§ 24

Ärenden avgörs med acklamation eller, om mötesdeltagare yrkar det, genom
omröstning. Omröstningen kan vara öppen eller sluten. Vid lika röstetal har
mötesordföranden utslagsröst.

§ 25

Samtliga medlemmar har rätt att väcka frågor vid stormötet. Om skriftlig motion
lämnas till styrelsen senast fyra veckor före stormötet, skall ärandet tas med i
kallelsen.

§ 26

Stormöte kan sammankallas av styrelsen, annat stormöte eller minst femton
föreningsmedlemmar ur skilda hushåll. Om något av de två senare sätten används
måste styrelsen kalla till stormöte att hållas inom fyra veckor från det att begäran om
styrelsen tillhanda. Om så ej sker har medlemmarna som begärde stormöte rätt att
själva kalla till stormöte. Om misstroendevotum ställs på ett stormöte skall styrelsen
genast kalla till extra årsmöte.

Årsmöte
§ 27

Årsmöte skall hållas i april. Extra årsmöte behöver ej hållas i april. För kallelse till
extra årsmöte, se § 26.
Tillägg/ändring 000514/000917: Årsmöte skall hållas före utgången av v 8. Extra årsmöte
behöver ej hållas före utgången av v 8. För kallelse till extra årsmöte se § 26.
Tillägg/ändring 040222/040912: Årsmöte skall hållas före utgången av v 10. Extra årsmöte
behöver ej hållas före utgången av v 10. För kallelse till extra årsmöte se §26.
Tillägg/ändring 060226/060910: Årsmöte skall hållas före utgången av v 8. Extra årsmöte
behöver ej hållas före utgången av v 8. För kallelse till extra årsmöte se § 26.

§ 28

Vid årsmöte/extra årsmöte skall följande ärenden behandlas:
•
årsmötets behöriga utlysande.
•
verksamhetsberättelse.
•
ekonomisk berättelse.
•
revisionsberättelse.
•
ansvarsfrihet för styrelsen.
•
val av styrelse.
•
val av två revisorer jämte revisorssuppleant.
•
val av ledamot till HUS fullmäktige, antal i enlighet med HUS stadgar
•
övriga frågor

§ 29

Dagordning, kallelse. Se § 17, 22, 25,26 och 27.

§ 30

Beslutsmässighet. Se § 18.

§ 31

Röstberättigade. Se § 19.

§ 32

Protokoll, ordförande etc. Se § 21 och 22.

§ 33

Beslut. Se § 23 och 24.
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Stadgeändring och upplösning
§ 34

Stadgeändring kräver likalydande beslut på två på varandra följande
stormöten/årsmöten/extra årsmöten med minst en månad emellan. Besluten måste
tas med minst två tredjedelars majoritet.

§ 35

För upplösning av föreningen krävs likalydande beslut av två på varandra följande
stormöten/årsmöten/extra årsmöten med minst en månad emellan. Besluten måste
tas med minst två tredjedelars majoritet. Föreningens tillgångar tillfaller i händelse av
upplösning HUS för förvaltning till dess ny lokal hyresgästförening bildats i
kvarteren Väktargatan och Kyrkvärden.
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