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Stadgar för Husföreningen E 18 
Antagna av årsmötet 2018-04-11 
 
§ 1.  Namn och ändamål 
Föreningens namn är Husföreningen E 18. 
Föreningens ändamål är att svara för verksamhet och drift av 
Föreningshuset E 18 (Eleonoragatan 18, Eskilstuna)  

Husföreningen E 18 är en demokratisk ideell förening som är 
partipolitiskt och religiöst obunden. 
 
§ 2.  Organisation 
Husföreningen E 18:s beslutande organ är: 
Årsmöte 
Extra årsmöte 
Höstmöte 
Styrelsen 
 
§ 3.  Medlemskap 

I föreningen ingår de föreningar som har kanslilokal eller är 
skåpförening* i de lokaler Eskilstuna kommun upplåter till 
föreningar på Eleonoragatan 18 (i fortsättningen benämnt E 18) 
i Eskilstuna. 
 
*Med skåpförening menas förening som förvarar handlingar 
eller utrustning i skåp men som inte har eget eller delat rum. 
 
Medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår fastställs 
vid årsmötet. 
 

Medlemskapet upphör för förening som inte längre har sin 
verksamhet kvar på E 18. Förening som avflyttar ska 
skyndsamt anmäla detta till husföreningens styrelse. 
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§ 4.  Verksamhetsår 
1 januari – 31 december. 

 
§ 5.  Årsmöte 
Årsmötet ska hållas senast under april månad. 
Datum för ordinarie årsmöte ska meddelas husföreningens 
medlemmar senast fyra (4) veckor före mötet 
 
Rösträtt, yttrande och förslagsrätt 
Medlemsförening har var sin röst på årsmötet. 
Styrelsens ledamöter har yttrande- och förslagsrätt i alla 
frågor men har rösträtt endast om ledamoten är ombud för 
medlemsförening. Sådan styrelseledamot har inte rösträtt vid 

beviljande av ansvarsfrihet. 
 
Årsmötet är beslutsmässigt om minst en tredjedel av 
medlemmarnas ombud är närvarande. 
 
Röstning med fullmakt är inte tillåten. 
 
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 

 Fastställande av röstlängd, 
 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande, 
 Val av mötesfunktionärer 

 Antagande av dag- och arbetsordning, 
 Redovisning av verksamhets-, ekonomi och 

revisionsberättelse 
 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, 
 Beslut om budget för innevarande år, 
 Beslut om medlemsavgift för nästkommande 

verksamhets- och räkenskapsår, 
 Behandling av motioner och styrelsens förslag, 
 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen, 
 Val av ordförande, 
 Val av styrelsens ledamöter och ersättare 

 Val av revisorer, 
 Val av valberedning, 
 Fastställande av tidpunkt för höstmöte 
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§ 6.  Extra årsmöte 

Extra årsmöte kan inkallas av: 
• Husföreningen styrelse, 
• På begäran av husföreningens revisorer,  
• På begäran av minst hälften av husföreningens medlemmar. 
 
Kallelse med dagordning till extra årsmöte ska meddelas 
husföreningens medlemmar senast två (2) veckor före mötet. 
 
Vid extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i 
kallelsen behandlas. 
 

§ 7.  Motioner 
Medlem har rätt att lämna motion till årsmöte. Motion ska 
vara styrelsen tillhanda senast 15 februari. 
Styrelsen ska till årsmötet lämna skriftliga yttranden över 
inkomna motioner. 
 
§ 8.  Höstmöte 
Höstmötet är ett diskussions- och informationsmöte. 
Höstmötet kan fatta beslut i ärenden som styrelsen lägger 
förslag om. 
Om vakans har uppstått på de poster som valts på årsmötet 

får fyllnadsval ske på höstmötet. Mandattiden för sådant 
fyllnadsval gäller fram till ordinarie årsmöte. 
 
Rösträtt 
Samma ordning gäller som för årsmöte. Höstmötet är 
beslutsmässigt om minst en tredjedel av medlemmarnas 
ombud är närvarande. 
 
§ 9.  Styrelsen 
Styrelsen består av lägst tre och högst nio ledamöter inklusive 
ordförande, med eller utan ersättare. 

 
Ordförande väljs särskilt för en tid av ett år, övriga ledamöter 
väljs på två år med växelvis avgång. Om ersättare väljs ska 
dessa väljas på ett år. 
 
Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan 
årsmöte/höstmöte. 
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Styrelsen ska efter varje årsmöte hålla ett konstituerande 

möte där styrelsen utser inom eller utom sig de funktionärer 
som styrelsen anser behövs för verksamheten.  
 
Styrelsen är beslutsmässig när ordförande eller vice 
ordförande och lägst halva antalet övriga ledamöter är 
närvarande. Med lägst antal närvarande menas hälften av 
antalet ledamöter som fastställts vid årsmötet 
 
§ 10. Firmateckning 
Styrelsen utser minst tre personer varav två i förening att 
teckna föreningens firma. 

 
§ 11. Räkenskaper och revision 
Föreningens verksamhet och förvaltning granskas av årsmötet 
utsedda revisorer. Årsmötet utser två revisorer för en tid av två 
år med växelvis avgång. 
Föreningens räkenskaper förs per kalenderår och skall jämte 
bokslutet överlämnas till revisorn senast sex veckor före 
årsmötet. 
Revisorerna avger sin berättelse senast tre veckor före 
årsmötet. 
 

§ 12. Protokoll 
Vid årsmöte och styrelsesammanträde ska protokoll föras.  
Om beslut fattas vid höstmöte ska protokoll föras, i annat fall 
förs minnesanteckningar. 
Protokoll från årsmöte och höstmöte ska vara justerat senast 
två månader efter dagen för mötet och därefter skickas till 
medlemsföreningarna samt till de som var röstberättigade 
ombud vid årsmötet. 
Protokoll från styrelsemöte ska efter justering skickas till 
medlemsföreningarna. 
 

§ 13. Valberedning 
Ordinarie årsmöte väljer valberedning som ska bestå av minst 
tre ledamöter som väljs för en tid av ett år, varav en är 
sammankallande. 
 
Nomineringar ska lämnas till valberedningen för husföreningen 
på tid som valberedningen fastställer. Valberedningen ska 
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redovisa samtliga inkomna nomineringar. 
 

Valberedningen ska föreslå ledamöter till styrelse och revisorer. 
 
§ 14. Jäv 
Styrelseledamot och revisorer ska ej stå i beroendeställning till 
varandra eller på annat sätt vara jäviga.  
Som jäv räknas nära släktskap eller annan nära privat relation. 
Som jäv räknas även yrkesmässig beroendeställning samt 
affärsmässig eller uppdragsmässig relation. 
 
§ 15. Stadgar 
Beslut om stadgeändringar ska fattas av årsmötet varvid två 

tredjedels majoritet erfordras. 
 
§ 16. Upplösning 
Beslut om upplösning av föreningen skall, för att träda i kraft, 
fattas med 2/3 majoritet av två på varandra följande årsmöten 
med minst två månaders mellanrum. Vid beslut om upplösning 
ska även beslut fattas om hur föreningens tillgångar ska 
disponeras. 
 
******************************************** 


