ANSÖKAN om medlemskap i
Kulturhuset Folkets Hus i Ulricehamn ek. förening (769602-2156)
PRIVATPERSONER
Som medlem förbinder jag mig att följa föreningens grundläggande idé om jämlikhet, jämställdhet och allas lika
värde. Som medlem förbinder jag mig också att följa föreningens stadgar och beslut. Dessutom stödjer jag som
medlem föreningens arbete. VÄND för att se stadgarna.
SKRIV TYDLIGT
* = Måste fyllas i
Förnamn och Efternamn*
Födelsedatum (ÅÅMMDD)*
Utdelningsadress*
Postnummer*

Postort*

Mobilnummer*

E-postadress*

ANDELSTECKNING *
För att bli medlem måste du teckna dig för minst en insats. Ange antal insatser du vill teckna dig för nedan. Varje
insats kostar 100 kr. Betala summa insatsbelopp till BG 312-1704.
Antal insatser*

Summa kronor*

Volontärer
Föreningens verksamhet vilar till stor del på ideellt arbete och välkomnar därför ditt engagemang.
Nedan är exempel på områden där föreningen behöver volontärer.
Ja, jag kan tänka mig att vara volontär inom följande områden:
Web och sociala medier
Arbete med föreningens fastigheter
Biljettförsäljning (evenemang)
Bärhjälp vid teater eller konsertbesök
Skicka in underskriven blankett till:
Evenemangsplanering
Foajevärdar (håller ordning vid evenemang)
Folkets Hus
Servering (vid evenemang)
Föreståndare
Nygatan 24
Styrelsearbete och förtroendevald
523 34 Ulricehamn
Annat, nämligen:

Godkännande av personuppgiftshantering
Jag godkänner att mina personuppgifter används i föreningens medlems- och andelsägarförteckning samt administrativa
system och för informationsutskick enligt de vad som föreskrivs i Dataskyddsförordningen (GDPR).

UNDERSKRIFT *

Ort

Namnteckning

den

dag-månad-år

För FH
Betalt
Ans ok
Brev ut
Email
Anteckn

Namnförtydligande
Ver2-20211209

STADGAR FÖR

KULTURHUSET FOLKETS HUS ULRICEHAMN ek. för.
769602-2156

§1 Föreningens namn är Kulturhuset Folkets Hus i Ulricehamn
ekonomisk förening.
§2 Föreningen här sitt säte i Ulricehamn.
§3 Föreningen har till sitt ändamål att uppföra, förvalta och tillhandahålla allmänna samlingslokaler och att i dessa erbjuda medlemmarna möjlighet att bedriva förenings-, kultur-, bildnings och
nöjesverksamhet. Föreningen kan också i egen regi svara för sådana verksarnheter.
Föreningen skall vara ansluten till Folkets Hus Riksorganisation
(FHR).
Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
§4 Föreningen är öppen för medlemskap för organisationer och enskilda. Ansökan om medlemskap skall vara skriftligt och försedd
med den sökandens namnunderskrift. Av ansökan skall framgå
den sökandes födelsedata och bostadsadress. Ansökningen skall
även innehålla en förklaring att sökanden som medlem skall följa
föreningens stadgar och beslut. Medlemsskap föreligger när styrelsen beviljat inträde och en insats erlagts.
§5 Uppsägning av medlemsskap skall ske skriftligen.
Den som avgått ur föreningen har endast rätt att återfå inbetald
insats till den beloppsgräns som gäller för medlemsskap, såvida
inte sådant förbehållande föreligger som omnämns i föreningslagen 7 kap. 15 § tredje stycket eller 12 kap. 4 § andra stycket.
Eriagd insats återbetalas sex månader efter avgången. Om medlemsskapet varat kortare tid än två år, fordras dock att styrelsen
finner särskilda skäl föreligga för att bevilja utträde. Har medlem
icke efter anmodan erlagt insatsbelopp, skadar medlem föreningen eller motarbetar han dess intressen eller ändamål, äger styrelsen utesluta honom ur föreningen. Den som uteslutits av styrelsen
äger få frågan om fortsatt medlemsskap prövad av föreningsstämman genom skriftlig anmälan till styrelsen inom en månad från
det att meddelandet om uteslutningen avsändes till medlemmen.
Avgång ur föreningen sker med utgången av det räkenskapsår
som slutar sex månader sedan medlemmen sagt upp sig till utträde
eller uteslutits ur föreningen.
§6 Andel i föreningen lyder på 100 kronor. Medlem äger rätt förvärva obegränsat antal andelar. Insatsen erlägges kontant när
medlemsskapet beviljats.
§7 a) Ordinarie föreningsstämma hålles före utgången av maj
månad.
Följande ärenden skall då behandlas:
1. Val av ordförande för stämman,
2. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman,
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
4. Fastställande av röstlängd,
5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning,
6. Behandling av styrelsens årsredovisning,
7. Revisorernas berättelse,
8. Fråga om fastställelse av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,
10. Dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,
11. Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår,
12. Av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden,
13. I stadgeenlig ordning väckta motioner,
14. Bestämmande av arvoden till de förtroendevalda,
15. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen,
16. Val av revisorer och suppleanter,
17. Val av valberedning och sammankallande,
18. Övriga ärenden.

§7 b) Kallelse till föreningsstämma sker genom annons i Ulricehamns Tidning och genom anslag i föreningens samlingslokaler
tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie, samt
tidigast två veckor före och senast en vecka före extra föreningsstämma. Ärende som skall behandlas anges i kallelsen. Övriga
meddelanden överbringas till medlemmarna per post.
c) Medlem som är juridisk person får vid föreningsstämma representeras av ett (1) ombud för varje påbörjat femtal (5) andelar.
Ingen får dock utse fler än fem ombud. Varje ombud har en röst.
Andra medlemmar har vid föreningsstämman en röst. Fullmakt
för ombud skall senast dagen före stämman vara styrelsen tillhanda.
d) Fullmakten skall vara dagtecknad samt inte äldre än ett år.
Motioner och förslag av medlem väckts till ordinarie föreningsstämma skall vara styrelsen tillhanda före februari månads utgång.
§8 a) Styrelsen består av minst sju (7) ledamöter, varav sex (6) väljes av ordinarie föreningsstämma. Dessutom äger personalen rätt
att utse en ledamot. Högsta antalet ledamöter ska vara tio (10).
Mandattiden är två år och gäller mellan föreningsstämmorna.
Ledamöterna utses växelvis vartannat år. För styrelsens ledamöter utses tre (3) suppleanter för ett år i sänder.
b) Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare.
§9 Revisorerna skall vara två (2) jämte två (2) suppleanter. Tiden för
revisorernas uppdrag ska vara 1 år.
§10 Kalenderår är föreningens räkenskapsår.
§11 Beslut av föreningsstämman och styrelsen utgörs av den mening
som får mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal, den mening som biträds av ordförande för mötet. Om omröstningen gäller fråga om prövning av uteslutning ur föreningen,
utgörs dock beslutet av den mening som fått mer än hälften av de
närvarande medlemmarnas röster och vid lika röstetal, den mening som biträds av ordföranden för mötet.
§12 Uppkomna överskott skall fonderas sedan avsättning skett till
reservfonden enligt bestämmelserna i föreningslagen.
§13 Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar fördelas mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens trädande i
likvidation kvarvarande medlemmarna på så sätt, att dessa först
får ut de av dem erlagda insatserna, varefter återstående belopp
enligt beslut i samband med föreliggande likvidationsbeslut överlämnas till FHR eller till Ulricehamns kommun.
Tillgångarna skall av mottagaren förvaltas och överlämnas till ny
förening, som kan bildas med i huvudsak samma ändamål som
föreningens och vilken styrelse har sitt säte i Ulricehamns kommun.
§14 I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar.

