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Stadgar för Ekobyarnas Riksorganisation 
 
 
Ändamål 
 
1. Föreningen, vars firma är Ekobyarnas riksorganisation, är nationell del av GEN, Global 
Ecovillage Network, och har till ändamål att: 
 

a) främja ekologiskt boende och hållbara levnadssätt i gemenskap med andra i staden och 
på landet 

b) utgöra forum för idé- och informationsutbyte om möjligheter, problem och lösningar i 
samband med ekologiskt boende och hållbara levnadssätt i gemenskap med andra 

c) stärka människors möjligheter att genomföra en ekologisk anpassning av sitt byggande 
och boende 

d) stärka människors möjligheter att anamma hållbara levnadssätt i gemenskap med 
andra 

e) bilda opinion för ett ekologiskt boende och hållbara levnadssätt i gemenskap med 
andra såväl i kontakt med samhällets olika organ, näringsliv och nätverk som med 
massmedia 

 
Medlem och medlemsavgifter 
 
2. Enskild medlem kan var och en bli, som stödjer föreningens syften, och som erlägger den 
av ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) fastställda medlemsavgiften. 
 
Kollektiv medlem kan envar förening eller juridisk person bli, som stödjer föreningens syften, 
och som erlägger den av ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) fastställda 
medlemsavgiften. 
 
Den, som trots påminnelse, ej erlagt medlemsavgift för det senaste året utesluts ur föreningen. 
 
3. Medlemsavgiften fastställs av ordinarie föreningssammanträde (årsmöte). 
 
Föreningssammanträden, årsmöte 
 
4. Ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) hålles årligen senast under mars. Styrelsen 
bestämmer tid och plats. 
 
Extra föreningssammanträde hålles om styrelsen finner behov därav eller minst 10 
medlemmar så önskar. 
 
Föreningssammanträde är föreningens högsta beslutade organ. 
 
Beslut vid föreningssammanträde fattas genom enkel majoritet – undantag av beslut om 
stadgeändring (se paragraf 12) – där varje närvarande medlem har en röst. Medlem äger rätt 
att rösta för en icke närvarande medlem genom fullmakt. 
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5. Skriftlig kallelse till årsmöte ska ske senast tre veckor före utsatt mötesdag. 
 
6. Vid ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) skall följande ärenden förekomma: 
 
 

1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av dagordning 
3. Mötets behöriga utlysande 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
5. Val av två justerare 
6. Fastställande av röstlängd 
7. Verksamhetsberättelse 
8. Revisorernas berättelse 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Fastställande av medlemsavgift 
11. Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen 
12. Val av föreningsfunktionärer 

- styrelseledamöter 
- revisorer och revisorsersättare 
- valberedning 

13. Övriga frågor som styrelsen önskar hänskjuta till årsmötet 
14. Motioner (skall vara inlämnade senast 15 januari) 
15. Övriga ärenden 

 
Styrelsen 
 
7. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av högst 11 och lägst 5 
ledamöter. 
 
Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 
 
Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. 
 
Styrelsen är beslutsför då tre ledamöter är närvarande vid sammanträdet och eniga om 
beslutet. 
 
8. Styrelsen åligger 

• att planera och leda föreningens verksamhet 
• att upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning över den ekonomiska 

förvaltningen samt överlämna denna redovisning jämte protokoll och räkenskaper till 
revisor senast tre veckor före ordinarie årsmöte 

• att besluta vem/vilka som har rätt att teckna föreningen 
• att föra protokoll över sina beslut 
• att mottaga och förvalta inflytande samt omhänderta föreningens tillgångar 

 
Verksamhets- räkenskapsår 
 
9. Verksamhets- räkenskapsår är 1 januari – 31 december 
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Revision 
 
10. För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens verksamhet väljer ordinarie 
föreningssammanträde (årsmötet) en revisor. Denna åligger: 
 
 
 

• att senast en vecka före årsmötet till styrelsen inlämna berättelse över granskning av 
verksamheten under senaste räkenskapsåret 

• att vid ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet 
för styrelsen 

 
Valberedning 
 
11. En valberedning på minst två och högst tre personer utses av ordinarie 
föreningssammanträde (årsmöte) att bereda följande val av funktionärer. 
 
Stadgeändring 
 
12. Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) 
och ska biträdas av minst 2/3 av de närvarande. Förslag om sådan ändring ska vara redovisad i 
kallelse till årsmötet. 
 
Upplösning 
 
13. Upplösning av föreningen sker om beslut därom fattas av en majoritet vid årsmötet samt 
en majoritet av medlemmarna bifaller beslutet antingen vid extra föreningsmöte eller 
skriftligen inom två månader. 
 
14. Vid upplösning av föreningen tillfaller eventuella tillgångar det ändamål som beslutas av 
årsmöte. 


