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STADGAR FÖR AHN MARBELLA 

 

NAMN 

Föreningens namn är ”Asociación Hispano - Nórdica, Marbella”. Den bildades år 2001 och 

har följande stadgar. Föreningens säte och verksamhetsområde är Marbella kommun.        

AHN Marbella är en lokal förening inom Asociación Hispano - Nórdica, Costa del Sol. 

 

VERKSAMHETSIDÉ, MÅLGRUPP OCH MÅLSÄTTNING 

Att utgöra en social och kulturell träffpunkt för nordbor på Costa del Sol 

Att anordna aktiviteter av olika slag 

Att förmedla kontakt med det spanska samhället 

 

VERKSAMHETSÅR  
Föreningens verksamhetsår motsvarar kalenderåret. 

 

MEDLEMMARNAS ANSVAR 

Medlemskap i föreningen förutsätter efterföljande av stadgarna och de beslut som fattas av 

styrelsen samt betalning av beslutade avgifter. Alla medlemmar har rösträtt, en röst per 

medlem. Medlem får lämna fullmakt till annan medlem för ett bestämt möte. Ingen medlem 

kan representera fler än två frånvarande medlemmar. De som ej erlagt förfallen årsavgift har 

ej rätt att deltaga i årsmöten. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som ej erlagt de två 

senaste årens medlemsavgift eller som verkar mot föreningen stadgar och syften. 

 

STYRELSEN 
Föreningens styrelse består av minst tre medlemmar och en suppleant. Ordförande väljs på ett 

år, övriga på två år på sådant sätt att hälften av dessa avgår jämna år, de andra udda år.  

Firma tecknas av två i föreningen av styrelsens ledamöter. Styrelsen är beslutsför om minst 

två av dessa ordinarie medlemmar är närvarande. 

 

REVISORER 
För granskning av föreningen förvaltning och ekonomi väljer årsmötet en revisor och en 

revisorsuppleant för en tid av ett år. Revisorn skall senast fjorton dagar före årsmötet 

framlägga ett brev till årsmötet i vilket skall föreslås ansvarsfrihet eller inte för styrelsen. 

 

ORDINARIE ÅRSMÖTE 

Ordinarie årsmöte skall hållas under årets första kvartal. Styrelsen skall därvid skriftligen 

informera om föreningens verksamhet och ekonomi under det gångna året. 

Kallelse till årsmöte med angivande av tid och plats skall tillkännages senast tjugo dagar före 

mötet. 

Tio dagar före mötet skall varje medlem som så önskar kunna ta del av all dokumentation som 

berör årsmötet. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari. 
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Vid årsmöte skall följande punkter förekomma: 

 
1) Mötet öppnas av styrelsen ordförande 

2) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

3) Fastställande av röstlängd och notering av ev. fullmakter 

4) Val av två justeringsmän 

5) Fråga om årsmötet är vederbörligt sammankallat 

6) Fastställande av dagordning 

7) Verksamhetsberättelse och bokslut 

8) Revisorernas rapport 

9) Fråga om revisorernas yrkande 

a) fastställa balansräkningen 

b) disposition av årets resultat 

c) om ansvarsfrihet för styrelsen 

10) Fastställande av budget och verksamhetsinriktning för det nya verksamhetsåret 

11) Fastställande av årsavgift och arvoden 

12) Val 

a) Fastställa antalet styrelseledamöter och suppleant(er) 

b) Val av ordförande 

c) Val av övriga ledamöter 

d) Val av styrelsesuppleant(er) 

e) Val av en revisor och en revisorsuppleant 

f) Val av en ledamot i förbundsstyrelsen och en suppleant 

g) Val av ombud till kommande förbundsstämma 

h) Val av två ledamöter till valberedning 

13) Motioner 

14) Förslag från styrelsen 

15) Mötet avslutas 

 

EXTRA ÅRSMÖTE 
Extra årsmöte skall sammankallas om styrelsen eller revisorerna eller om minst 30 

medlemmar begär det och skriftligen anger de frågor som skall behandlas. Meddelandet om 

dagordning skall tillkännages minst 14 dagar före mötet. Vid extra årsmöte kan beslut endast 

fattas i de frågor som är upptagna på dagordningen. 

 

ÄNDRING AV STADGARNA 
För att ändra stadgarna krävs minst två tredjedelar av rösterna vid två på varandra följande 

föreningsmöten. Förslag till ändring skall tillkännages minst tre veckor före mötet. 

 

UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN 
För upplösning av föreningen erfordras minst två tredjedelar av rösterna vid två på varandra 

följande årsmöten. I denna fråga får ej fullmakt lämnas. Om föreningen upplöses skall 

tillgångarna överlämnas till Medicos del Mundo. 

 

 

 

 


