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STADGAR FÖR FÖRENINGEN Raan.nu 

§ 1  Föreningens firma: 

Föreningens firma är  Raan.nu. 

§ 2  Föreningens ändamål och syfte: 

Raan. Nu är en ideell och icke kommersiell förening. Föreningen har till ändamål att: 

att samla in fakta, berätta om och bevara material rörande före detta Råneå sockens  
1900 -  tals historia och framåt. Arbetet bedrivs genom forskning i olika medier, litteratur 
och genom intervjuer. Resultatet av föreningens arbete skall presenteras till allmänheten 
genom föreningens hemsida, trycksaker och muntligen. 

I dokumentationen  ingår i stort sett alla byar som ingår i före detta Råneå socken. 

§3  Föreningens säte: 

Föreningen Raan.nu har sitt säte i Råneå, Luleå kommun i Norrbottens Län. 

§4  Medlemskap / Avgifter: 

Medlem kan alla bli som betalar medlemsavgift till föreningen och vill verka enligt 
föreningens stadgar och målsättning. 

Medlemsavgift  betalas årsvis och gäller ett år framåt räknat från anmälan och registrering 
samt betalning inom 30 dagar. 

Medlemsavgiftens  storlek fastställs på årsmötet. 

Erlagd medlemsavgift återbetalas ej om inte särskilda skäl anges. Styrelsen är beslutande 
i sådant fall. 

§6  Styrelsen: 

Styrelsen består av ordförande, 8 övriga ledamöter och  2 suppleanter. Styrelsens 
representanter skall vara myndiga. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, 
kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder 
suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för 
tiden t o m nästa årsmöte. 

§ 7  Styrelsens uppgifter: 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess 
angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i 
dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha  föreningens 
ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till 
årsstämman för det senaste räkenskapsåret.  
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Styrelsen skall sammanträda minst tre gånger per år och ordförande är sammankallande. 

Styrelsen sammanträder dessutom när  ordföranden finner det erforderligt eller om minst 
tre styrelseledamöter begär detta. 

Styrelsen är beslutsför då minst fem personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med 
majoritetsbeslut. 

Omröstning sker genom acklamation (bifallsrop), vid svårare fall genom votering. 

Vid styrelsemöte skall sekreterare utses samt justeringsman. 

Föreningens firma tecknas av: 

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig i firman Raan.nu. 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för föreningens ekonomi. 

§ Räkenskaper: 

Räkenskapsår ska vara kalenderår. 

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast fyra veckor 
innan det utlysta årsmötet. 

§ 9  Revisorer: 

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av revisor / revisorer som går igenom 
föreningens räkenskaper och avger en revisionsberättelse till årsmötet. Denna skall vara 
inlämnad till styrelsen minst två veckor innan årsmötet. 

I revisionsberättelsen skall ingå att  till-  eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. 

Revisor / revisorer väljs på årsmötet och årsvis. 

§10  Årsmöte: 

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före maj 
månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse via e-post 
eller brev som skickas  till alla medlemmar senast två veckor innan årsmötet och senast 
två veckor före extra årsmöte.  

Invalda styrelsemedlemmar skall vara myndiga. 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 

Val av ordförande  för årsmötet 

Val av vice ordförande för årsmötet ( Att ställa frågan om ansvarsfrihet för styrelsen) 

3. Val av sekreterare för årsmötet 

4. Val av två justerare  
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5. Godkännande av dagordning 

6. Godkännande av årsmötets utlysning 

7. Verksamhetsberättelse för det gångna året 

8. Ekonomisk berättelse 

9. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret. 

10. Ansvarsfrihet för styrelsen. 

11. Fastställande av medlemsavgifter. 

12.Fastställande av antal styrelseledamöter. 

13.Val av ordförande i föreningen för en tid av ett  år. 

14.Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två  år. 

15.Val av ersättare / suppleanter. 

16.Val av revisor 

17 Val av valberedning. 

18.Stadgeändring 

19 Övriga frågor 

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får 
inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet. 

§ 11  Extra årsmöte: 

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när 
minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till 
styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet 
ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. 

§12  Rösträtt: 

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och den röstande skall 
vara myndig. 

§ 13  Valberedning: 

Valberedningen skall kunna avge minst ett förslag på revisor. 

Förslag till styrelse skall skickas till valberedningen. 

Valberedning väljs på årsmötet och bör bestå av minst en och högst  tre personer. 
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§14  Beslut, omröstning och beslutsmässighet: 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). 

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär 
detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid 
lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet 
genom lottning. 

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för 
vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på 
mötet. 

§15  Regler för ändring av stadgarna: 

För ändring av föreningens stadgar krävs 2/3 majoritet vid två på varandra 
medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte. 

Förslag av ändring av stadgar måste ha inkommit till styrelsen senast en månad innan 
årsmöte. Styrelsen har rätt att diskutera, anta eller förkasta förslag på inkomna 
förändringar. Dock i det fall av en majoritet av medlemmar står bakom ett förslag måste 
styrelsen godkänna detta. 

Godkända förslag på förändringar skall sedan bifogas kallelsen till årsmötet, detta så att 
medlemmar kan ta ställning till förslaget. 

§16  Utträde: 

Medlemskap upphör då du inte längre betalar medlemsavgift. 

§17 Upplösning av föreningen: 

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med majoritetsbeslut. Om 

föreningen  upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till Råneå 

Hembygdsförening.. 

 

 

Stadgar Raan.nu, rev 2017-01-23  


