Stadgar för Ateljé Trädet ekonomiska förening

§1.

Föreningens namn är kooperativet Ateljé Trädet ekonomiska förening.

§2.

Ändamål och verksamhetens art:
* Föreningen är ett socialt arbetskooperativ
*Ateljé Trädet vänder sig till kvinnor som en längre tid stått utanför
ordinarie arbetsmarknad. Arbetet i kooperativet skall ge möjlighet till att gå
vidare till ordinarie arbetsmarknaden, studier eller bereda väg för
anställning inom kooperativet.
*Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att delta och driva en textil ateljé med kurser, butik och
egen produktion.
*Föreningen skall verka för ett stimulerade arbetsklimat genom:
– att utveckla produkter som genom skönhet och användbarhet är
åtråvärda på marknaden.
– att arbetet skall vara en kreativ skapande process
– att genom arbete utveckla individen och gruppen positivt såväl socialt,
psykiskt och kulturellt.
– att stimulera idéer och kontakter med liknande verksamheter.
– och därmed förenlig verksamhet.
*Ateljé Trädet skall i alla sammanhang vara ett alkohol- och drogfritt
alternativ.

§3.

Styrelsens säte:
Styrelsen finns i Göteborg.

§4.

Medlemskap:
Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens
stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål.
Medlemskap får man genom inval efter beslut av föreningens medlemmar
med minst ¾ majoritet av de närvarande.

§5.

Medlems åliggande:

*Medlemmen skall vara beredd att delta i verksamheten minst 10 timmar per
vecka, fördelat på minst 2 dagar i veckan
*Det åligger medlemmen:
– att hålla sig informerad om verksamheten
– att meddela närvaro och frånvaro
– att följa föreningens ordningsregler som fastställs på ordinarie stämma.

§6.

Insats:
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 50kr. Insatsen
betalas kontant när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i
de fall som sägs i lagen om ekonomisk förening.

§7.

Uteslutning:
En medlem kan uteslutas av styrelsen om hon/han:
– Bryter mot stadgarna
– Uppenbarligen skadar föreningen
– Motarbetar föreningens intressen eller ändamål
– Inte varit aktiv i kooperativets verksamhet på 6 månader
Beslut om uteslutning fattas på styrelsemöte med minst ¾ majoritet av de
närvarande.
Innan uteslutning bör styrelsen ge medlemmen en skriftlig varning.

§8.

Utträde:
Uppsägning till utträde ur föreningen skall ske skriftligen till styrelsen.

§9.

Styrelse:
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter.
Styrelseledamöter väljs på ordinarie stämma för tiden fram till slutet av
nästa ordinarie stämma. På stämman väljs ordförande och kassör. Styrelsen
får fatta beslut när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§10.

Firmateckning:
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen
utser.

§11.

Revisorer:

På ordinarie stämma ska årligen väljas 1 till 2 revisorer för tiden fram till
nästa ordinarie stämma.
§12.

Räkenskapsår:
Föreningens räkenskapsår är kalenderår, dvs 1 Jan – 31 Dec

§13.

Årsredovisning:
Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast sex
veckor före ordinarie stämma.

§14.

Ordinarie stämma:
Ordinarie stämma hålls före april månads utgång. Vid ordinarie stämma ska
följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande och sekreterare
2. godkännande av röstlängden
3. val av en eller två justeringspersoner
4. har kallelsen till mötet kommit i rätt tid
5. fastställande av dagordning
6. styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
7. beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
8. årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
10. verksamhetsberättelse
11. verksamhetsplan
12. a) antal styrelseledamöter b) val av styrelse
13. val av revisorer
14. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller
föreningens stadgar.

§15.

Kallelse:
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen per post eller e-mail. Kallelse
skall vara utsänd tidigast sex veckor före stämma och senast fyra veckor före
ordinarie stämma samt senast två veckor före extra stämma. Övriga
meddelanden anslås på föreningens anslagstavla.

§16.

Stadgeändring.
För ändring av stadgarna fordras ett beslut med 2/3 majoritet av föreningens
samtliga medlemmar på en föreningsstämma .

§17.

Vinstfördelning:
Eventuellt överskott ska behållas inom föreningen och balanseras i ny
räkning.

§18.

Upplösning:
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas lika
mellan medlemmarna.

§19.

I övrigt gäller lagen om ekonomisk förening.

