
 
 

 

MÅLSÄTTNING OCH STADGAR 
  

MÅL OCH INRIKTNING 
 

 

● Föreningen skall verka under parollen ”Framtid Rottne”. 

● Föreningens målsättning är att vara ett samordnande och drivande organ i medlemmars gemensamma 

frågor samt arbeta för hela bygdens bästa. 

● Föreningen skall verka som portal- och paraplyorganisation för företag och föreningar inom 

verksamhetsområdet samt utgöra remissorgan för Växjö kommun och andra myndigheter och 

organisationer. 

● Föreningen skall inriktas på att utveckla Sörabyområdet med tätorterna Rottne och Brittatorp i såväl 

ekonomiskt, estetiskt, socialt och kulturellt avseende. Föreningens huvudmål är att öka intresset för 

orten genom att utveckla miljö, närings- och föreningsliv, kommunal service, idrottsoch 

fritidsverksamhet. 

● Föreningen skall verka för samarbete med liknande föreningar i närområdet, i första hand föreningar 

verksamma inom Växjö kommuns norra kommundel. 

● Alla uppdrag syftar till att utveckla boende, verksamheter och besöksnäringar i Rottne samhälle med 

omnejd och därigenom göra orten mer attraktiv. 

● Föreningen skall organiseras så att den blir tillgänglig för alla medlemmar. 

● Föreningen ska vara ett stöd för medlemmars verksamhet och på intet sätt konkurrera med dessa. 

● För att fullgöra sitt uppdrag kan föreningens styrelse utse kommittéer/utskott att handha specifika 

frågor. Exempelvis näringslivsfrågor, planeringsfrågor, årlig Rottnedag/utvecklingsdag m. m.. 

● Som stöd för och information om verksamheten skall föreningen ha en hemsida med tillhörande 

e-post/kommunikationsfunktion. 
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STADGAR 
 

 Ändringar antagna 2020-04-15 i kursiv stil. 
 

§ 1 Föreningens namn är Rottne Samhällsförening. 

§ 2 Föreningen är en ideell samhällsförening som är religiöst och politiskt obunden. 

§ 3 Verksamhetsområdet är primärt Söraby socken. Medlemmar i föreningen är alla enskilda invånare. Rösträtt 

vid årsmöte och medlemsmöte har medlemmar som fyllt 18 år. 

Föreningar, företag, institutioner, kyrkor, politiska partier, skola och socknens byar/rotar med verksamhet inom 

verksamhetsområdet kan vara medlemmar, förenings- alt. företagsmedlem, vilka var för sig utser person att 

representera sin organisation. 

Denne har, vid årsmöte och allmänt medlemsmöte, närvaro-, yttrande- och förslagsrätt samt rösträtt och deltar 

i vid dessa möten fattade beslut. 

Medlemsavgifter fastställs av årsmötet. 

§ 4 Föreningen skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och 

ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. 

§ 5 Föreningens verksamhet finansieras med inkomster från medlemsavgifter, bidrag och eventuella aktiviteter. 

§ 6 Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 

§ 7 Medlem äger inte del i föreningens tillgångar och har ej heller ansvar för dess skulder. 

§ 8 Föreningen ska hålla minst ett möte om året, årsmötet. Det hålls före utgången av mars månad. Vid behov 

kan även särskilda föreningsmöten avhållas. 

§ 9 Medlem som önskar få ärende, motion, behandlat på årsmötet ska senast den sista januari skriftligen 

anmäla detta till styrelsen. 

§ 10 Styrelsen 

Föreningens styrelse ska bestå av ordförande som väljs på ett år och 6 - 10 ledamöter som väljs på två år med 

överlappande mandatperioder. Ordförande och övriga medlemmar i styrelsen väljs av årsmötet. Valbar till 

föreningens styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i föreningen. Föreningen skall verka för att 

styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får en allsidig sammansättning. Styrelsen får utse 

person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men yttrande- och förslagsrätt. 

Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas 

intressen. 

Ordföranden leder styrelsens arbete och styrelsen konstituera sig inom styrelsen vid första styrelsemötet efter 

ordinarie årsmöte. 
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Det åligger styrelsen särskilt att: 

●  Tillse att föreningen följer gällande lagar och bindande regler. 

●  Verkställa av årsmötet fattade beslut. 

●  Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen. 

●  Ansvara för och förvalta föreningens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed. 

●  Lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att dessa skall kunna fullgöra sin 

uppgift. 

Styrelsen har möjlighet att direkt under styrelsen bilda företagarråd resp. föreningsråd.  

Råden skall vara underställda styrelsen men skall ha en självständig roll inom respektive verksamhetsområde.  

Råden skall vara kontakt- och samordningsorgan för de företag resp. föreningar som är betalande medlemmar i 

samhällsföreningen. 

Ordförande/sammankallande i respektive råd utses av samhällsföreningens styrelse och är tillika ledamot i 

samhällsföreningens styrelse. 

Övriga ledamöter i råden tillsätts av råden efter behov. Ekonomin ingår i samhällsföreningens redovisning och 

hanteras av styrelsen kassör. 

§ 11 Valberedning 

Valberedningen utses av årsmötet och består av ordförande/sammankallande och 1 övrig ledamot. 

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordförande. Valberedningen redovisar sitt förslag på årsmötet. 

§ 12 Revisor 

Revisorer utses av årsmötet och består av ordförande/sammankallande och en övrig ledamot samt en 

revisorssuppleant. (2012 väljs två revisorer. En för en tid av två år och en för ett år. Härefter en revisor varje år 

med mandattid 2 år. Revisorssuppleant väljs för ett år.) 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och 

övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorn/revisorerna tillhanda senast fyra veckor före 

årsmötet. Revisor skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för de senaste verksamhets- och 

räkenskapsåren samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet. 

§ 13 Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de styrelsen utser. 

§ 14 Stadgeändring är giltigt efter beslut av årsmötet. 

§ 15 Föreningens upplösning kan endast ske vid beslut på två på varandra följande möten varav ett skall vara 

årsmöte. 

Behållna tillgångar ska tillfalla verksamma ungdomsföreningar i Söraby socken. 

Tillgångarna ska fördelas i proportion till antalet medlemmar. 

§ 16 Årsmötet 

Styrelsen kallar till årsmöte. 

Kallelse sker genom brev och/eller e-post till förenings- resp. företagsmedlemmar.  

Övriga medlemmar kallas via sociala medier och meddelande på föreningens hemsida samt genom anslag på 

allmänna och andra anslagstavlor inom föreningens verksamhetsområde. 
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Kallelsen skall utsändas minst tre veckor innan den fastställda tiden för årsmötet. 

Ordinarie årsmöte, hålls under mars månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

Kallelsen skall innehålla uppgifter om de ärenden som skall behandlas vid årsmötet. Föredragningslista enligt 

stadgarna med eventuella tillägg. 

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag skall vara 

tillgängligt vid årsmötets början och vara utlagd på hemsidan minst 4 dagar innan årsmötet. 

§ 17 Ärenden vid årsmötet 

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningens eller medlemmarna får 

fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till årsmötet. 

1. Mötet öppnas 

2. Fastställande av röstlängd för årsmötet. 

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

4. Fastställande av föredragningslista 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 

mötesprotokollet. 

7. Styrelsens årsredovisning (balans- och resultaträkning) för de senaste verksamhetsåren. 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och 

räkenskapsåret. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret. 

11. Val av föreningens ordförande på 1 år. 

12. Val av antal ledamöter i styrelsen inför kommande år. 

13.  

a. Val av ledamöter i styrelsen för en tid av två år. (Halva styrelsen väljs vid varje årsmöte). 

b. Eventuella tilläggsval 

14. Val av valberedning två ledamöter varav en sammankallande för en tid av ett år. 

15. Val av revisorer. En ordinarie med mandattid två år väljs varje år, revisorssuppleant väljs för ett år. 

16. Fastställande av medlemsavgifter inför kommande år. 

17. Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner. 

18. Övriga frågor. 

§ 18 Information 

Föreningen skall informera om sin och samarbetande företags och föreningars verksamhet med stöd av en 

hemsida, adress: www.rottne.nu. 

 
Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-03-27. 

 Ändring under § 16 antagen vid årsmötet 2020-03-24 i kursiv stil. 
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