
Stadgar för Retrogathering Intresseförening

§1 Namn och sätesort.
Föreningens namn är Retrogathering Intresseförening.

Föreningens säte är i Västerås.

§2 Ändamål och ståndpunkt
Föreningen är ideell med syfte att årligen arrangera dator- och TV-spelsträffen Retrogathering, samt att
representera och sprida intresset av äldre generationers dator- och TV-spel.

Föreningen är helt neutral vad gäller politik och religion.

§3 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla att ansöka om medlemskap. Efter styrelsebeslut och erläggande av fastställd
medlemsavgift erhålls medlemskap i föreningen. Befintlig medlem som ej betalat medlemsavgift anses ha
utträtt ur föreningen.

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadar föreningen eller dess verksamhet
kan genom styrelsebeslut uteslutas ur föreningen. Utesluten medlem har rätt att överklaga detta på
föreningsstämman. Styrelsen kan även bevilja återinträde av utesluten medlem efter majoritetsbeslut.

Medlem som av egen vilja önskar utträda ur föreningen kan göra detta genom anmälan till styrelsen.
Redan erlagd medlemsavgift för innevarande verksamhetsår återbetalas dock inte.

§4 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 juli – 30 juni.

§5 Föreningsstämman
Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Alla närvarande medlemmar har rösträtt, en röst per
medlem. Minst en stämma per år skall hållas. Datum för den ordinarie stämman bestäms av styrelsen,
dock senast före augusti månads utgång. Kallelse till föreningsstämma skall skickas ut minst fjorton dagar
före mötesdatum.

Motioner till ordinarie föreningsstämma skall vara styrelsen tillhanda senast 30 juni. Vid stämman kan
endast beslut fattas i de frågor som upptagits i kallelsen.

Ordinarie föreningsstämma skall bestå av följande dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman.
2. Justering av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för föreningsstämman.
4. Fråga om kallelse till stämman skett på ett behörigt sätt.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse.
6. Revisorernas berättelse.
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Beslut angående styrelsens propositioner.
9. Beslut angående medlemmarnas motioner.
10. Beslut om medlemsavgift för inlett verksamhetsår.
11. Val av styrelse, revisorer, funktionärer och ny valberedning.
12. Mötets avslutande.

Extra stämma kan sammankallas av styrelsen eller om revisorerna eller minst en tredjedel av
medlemmarna så begär.



§6 Styrelsen
Styrelsen utses på ordinarie föreningsstämma och består av minst fem ledamöter samt två suppleanter
enligt följande:

• Ordförande
• Vice ordförande
• Kassör
• Sekreterare
• En ordinarie ledamot
• Två suppleanter

Styrelsen sammankallas av ordföranden till sammanträde minst tre gånger per år. Med hänsyn till
geografisk spridning kan styrelsemöten ske via telefon eller realtidsdiskussion på Internet. Styrelsen är
beslutsmässig när minst tre av fem ledamöter medverkar på mötet.

Ordföranden och kassören tecknar var för sig föreningens firma.

§7 Funktionärer
Vid ordinarie föreningsstämma utses vid behov speciella funktionärer, som t.ex. projektledare för träffen
Retrogathering, webbansvarig och så vidare. I samband med kallelsen till föreningsstämman listas vilka
funktionärsposter som är aktuella att utses.

§8 Revisorerna
Vid ordinarie föreningsstämma utses en revisor samt en revisorssuppleant. Revisorerna skall granska
föreningens räkenskaper för det gångna verksamhetsåret och överlämna rapport till styrelsen senast två
veckor före ordinarie föreningsstämma samt avge revisionsberättelse vid stämman.

§9 Valberedningen
Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedningen som skall bestå av minst två personer varav en är
sammankallande. Valberedningens uppgift är att förbereda alla val på föreningsstämman samt ge förslag
på kandidater.

§10 Stadgeändringar
Förslag till ändring av föreningens stadgar skall väckas av styrelsen eller medlem genom skriftlig
framställan senast 30 juni, för att sedan behandlas på ordinarie föreningsstämma. Beslut om
stadgeändring skall ske med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande stämmor med
minst två månaders mellanrum.

§11 Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas på ordinarie föreningsstämma. I kallelsen som
skickas ut till samtliga medlemmar skall det tydligt framgå att stämman skall ta ställning till frågan om
föreningens upplösning. Minst tre fjärdedelar av närvarande medlemmar måste rösta för upplösning för
att det skall ske. Vid upplösning skall kvarlåtenskapen skänkas till den eller de som bäst överensstämmer
med föreningens ändamål och syfte.


