
Stadgar för den ideella föreningen 
Sundsvall Makers  
 
§1 Föreningens namn 
Föreningens namn är Sundsvall Makers 
 
§2 Föreningens säte 
Föreningen har sitt säte i Sundsvall. 
 
§3 Föreningsform 
Föreningen är en ideell förening. 
 
§4 Föreningens syfte och ändamål 
Föreningens syfte är att främja kunskapsdelning, skapande och innovation. 
Detta genom att hjälpa medlemmar med verktyg, mötesplatser, lokaler och andra resurser. 
Föreningens grundsyn är att öppenhet, jämställdhet och gränsöverskridande samarbete är 
förutsättningar för att detta skall kunna ske. För att alla medlemmar ska ha samma 
möjligheter och förutsättningar för att delta i verksamheten och påverka så arbetar 
föreningen med likabehandling. Föreningen arbetar utifrån demokratiska värderingar. 
Föreningen verkar utifrån ett hållbarhetsperspektiv och skall främja återbruk av material. 
Föreningen arbetar även för att sprida makerfilosofi och teknikintresse till en bredare 
allmänhet i alla åldrar samt därmed förenlig verksamhet. 
 
§5 Oberoende 
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.  
 
§6 Verksamhetsår 
Föreningens har ett verksamhetsår som sträcker sig från 1 januari till 31 december. 
 
§7 Medlemskap 
Som medlem antas enbart fysisk person och som godkänner dessa stadgar och aktivt tar 
ställning för ett medlemskap genom att årsvis betala föreningens medlemsavgift. 
Medlemsavgiften ska betalas senast 31 december för nästkommande år. Avgiftens storlek 
beslutas på årsmöte. 
 
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses 
därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift 
senast den 31 december får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet 
upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. 
 
En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem 
måste diskuteras på nästa styrelsemöte vid vilket medlemmen ges möjlighet att yttra sig. 
Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen kan 
upphäva avstängning och uteslutning. 



 
§8 Styrelsen 
Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar person är medlem i 
föreningen. Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst noll 
och högst fem styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av 
årsmöte för tiden fram till slutet av nästa ordinarie årsmöte. Halva styrelsen bör stanna kvar i 
styrelsen ytterligare en mandatperiod för att få ett effektivt överlappande styrelsearbete.  
 
§9 Revisorer 
Revisorns uppgift är att granska styrelsens arbete, förvaltning och bokföring. Föreningen ska ha 
en eller två revisorer och högst två revisorssuppleanter som väljs på ordinarie årsmöte. De som 
sitter i föreningens styrelse kan inte väljas till revisor. Revisorn måste inte vara medlem i 
föreningen. 
 
§10 Valberedning 
Valberedningens uppgift är att föreslå personer till personval på årsmötet. 
Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till valberedning. Om ingen valberedning 
väljs, ansvarar styrelsen för valberedningens uppgifter. 
 
§11 Årsmöte 
Årsmötet ska hållas senast den 31 mars varje år. För att mötet ska vara giltigt måste föreningen 
utlysa årsmötet minst fyra veckor i förväg. Medlemmarna ska få veta tid, plats och vad som ska 
tas upp på mötet i årsmöteskallelsen. Motioner ska inkomma skriftligen till styrelsen senast två 
veckor innan årsmötet. 
 
Detta ska alltid tas upp på ett ordinarie årsmöte: 

1. ) Mötets öppnande 
2. ) Beslut om mötets giltighet 
3. ) Val av mötets ordförande 
4. ) Val av mötets sekreterare 
5. ) Val av minst en person att granska protokollet efter mötet 
6. ) Styrelsens redovisning av förra årets verksamhet 
7. ) Styrelsens redovisning av förra årets ekonomi 
8. ) Revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året 
9. ) Beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse 
10. ) Motioner från medlemmar  
11. ) Propositioner från styrelsen 
12. ) Beslut om årets verksamhetsplan & budget 
13. ) Beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift 
14. ) Val av styrelse 
15. ) Val av revisor 
16. ) Val av årets valberedare 
17. ) Övriga frågor 
18. ) Mötets avslutande 

Om styrelsen, revisorn eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar vill, ska föreningen 
hålla ett extrainsatt årsmöte. Det kan hållas när som helst på året. Samma krav på giltighet gäller 
för extrainsatt årsmöte som för ordinarie. På ett extrainsatt årsmöte får bara det som står i 
inbjudan tas upp på mötet. 



 
§12 Rösträtt 
Alla medlemmar som deltar på årsmötet har en röst var. I omröstningar gäller att förslaget som 
fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att förslaget 
inte går igenom. Om omröstningen gäller ett personval och resultatet blir lika två gånger i rad, får 
slumpen avgöra. Röster som inte är för eller emot något förslag räknas inte. 
 

Alla i styrelsen som deltar på ett styrelsemöte har rösträtt. Styrelsemötet är beslutsmässig då 
minst två tredjedelar av styrelsen deltar. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster 
vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad har ordförande utslagsröst. Röster som inte är 
för eller emot något förslag räknas inte. Medlemmar har rätt att delta på styrelsemöte med 
yttranderätt utan rösträtt. Vid känsliga eller sekretessbelagda frågor får enbart styrelsen, samt 
dem det berör, närvara. 

 
§13 Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande årsmöten, med minst 
en månads mellanrum, varav ett ska vara ordinarie årsmöte, med minst 2/3 majoritet på 
mötet. 
 
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen föreslås av såväl medlem som styrelsen. 
 
§14 Upplösning 
Årsmötet kan bestämma att föreningen ska läggas ned. Föreningen läggs inte ned så länge det 
finns minst tre medlemmar som vill driva föreningen. Om föreningen läggs ned, ska alla 
föreningens skulder betalas och konton avslutas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till 
verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet. 
 
§15 Övrigt 
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ideella föreningar. 


