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Reviderade och fastställda stadgar av årsmöte 2010-04-21 

 

§ 1 Ändamål 
Husföreningen E18 är en ideell förening och har till ändamål: 
 
att - administrativt och ekonomiskt handha gemensamma verksamheter i 

de lokaler som handikapporganisationerna och närliggande 
organisationer disponerar på Eleonoragatan 18 i Eskilstuna (i 
fortsättningen i dessa stadgar benämnt ''E18''). 

 
att - vara talesman för de handikapporganisationer och närliggande 

organisationer som har lokaler i E18 i förhållande till Eskilstuna 
Kommun, fastighetsägaren för E18 samt andra parter som föreningen 
har anledning teckna överenskommelser med. 

 
att - vara ägare till den gemensamma utrustning som behövs för 

handikapporganisationerna och närliggande organisationers 
verksamhet. Över sådan utrustning skall inventarielista upprättas. 

 

 
§ 2 Medlemskap 
Medlemskap i föreningen beviljas den handikapporganisation och 
närliggande organisationer som flyttar in i E18 och som betalar den av 
årsmötet (se § 3 e) beslutade årliga avgiften. Vid avflyttning från E18 
upphör medlemskapet. Dock skall utträde skriftligen meddelas styrelsen 
senast 6 månader före avflyttning. 

 
 

§ 3 Årsmöte 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och äger rum under 
andra kvartalet varvid styrelse, kassör och revisorer väljs, samt 
medlemsorganisationernas och närliggande organisationers avgift för 
nästkommande år bestäms. 
 
a) Styrelsen består av en ordförande,(med anknytning till lokal 

organisation) utsedd för två år, och minst två ledamöter som utses för 
ett år. Till kassör med mandatperiod på två år kan väljas person inom 
eller utanför styrelsen och personalrepresentant skall adjungeras. 

 
c) Årsmötet utser föreningens firmatecknare samt fastställer styrelsens 

ansvarsområde och dess befogenheter. 
d) Årsmötet utser två revisorer för två år (vilka avgår växelvis) samt en 

revisorssuppleant för ett år. 
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e) Årsmötet fastställer, på förslag från styrelsen, den avgift som 

respektive medlemsorganisationer och närliggande organisationer har 
att betala till föreningen för nästkommande år. Kontraktsinnehavare 
som disponerar fler rum ålägges att betala avgift per rum. 

 
f) Extra årsmöte hålls när styrelsen anser det påkallat eller när minst tre 

medlemsorganisationer eller närliggande organisationer så begär. 
Extra representantskapsmöte behandlar endast den fråga som 
föranlett det extra representantskapsmötets inkallande. 

 
g) Kallelse till årsmötet ska skriftligen vara medlemsorganisationer och 

närliggande organisationer tillhanda senast två veckor före mötet. 
 
h) Rösträtt på årsmötet har två representanter från varje kontrakts-

innehavare och dess underliggande organisationer. Styrelsen och 
kassören har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt. 

 
 
§ 4 Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. 
 
 
§ 5 Ändring av stadgarna 
Ändring av dessa stadgar kan göras av ordinarie årsmöte. Beslut om 
ändring kräver 2/3 majoritet. Förslag om ändring av stadgarna skall vara 
styrelsen tillhanda senast 1 månad före ordinarie årsmöte och tillsändas 
alla medlemsorganisationer och närliggande organisationer tillsammans 
med kallelsen. 

 

 
§ 6 Upplösning 
Beslut om upplösning av föreningen skall, för att träda i kraft, fattas med 
2/3 majoritet av två på varandra följande representantskapsmöten med 
minst två månaders mellanrum. Eventuella tillgångar fördelas mellan de i 
föreningen ingående organisationerna.    
 

 

 

 

 


