STADGAR för Sätra brunns vänförening
Antagna 16 juni 1996, ändrade och kompletterade 24 juni 2000, 30 juni 2002,
25 juni 2005, 24 juni 2006 samt 23 juni 2012.

1. Sätra brunns vänförening, bildad 1996, har till syfte att sammanföra alla som är
intresserade av Sätra brunns verksamhet tidigare, nu och framgent och med ett aktivt
engagemang i bevarandet av Sätra brunn.
2. Föreningen är öppen för nuvarande och tidigare anställda, tidigare och nuvarande
brunnsgäster samt övriga för Brunnen intresserade personer och organisationer. Den skall ge
tillfällen att träffas, utbyta tankar och minnen och ge medlemmarna information om Brunnen
och brunnslivet och få inblick i och möjlighet att engagera sig i aktuella frågor.
3. Föreningens löpande angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst sju
ledamöter.
4. Föreningens styrelse och ordförande utses vid årsmöte, som normalt äger rum på Sätra
brunn. Styrelsen utser inom sig erforderliga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse
av ordföranden, dock äger envar styrelseledamot rätt att begära styrelsens sammankallande.
Styrelsen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är tillstädes och om beslutet ense; vid
lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
5. Medlemmarna, undantagandes ständig medlem, enskild och familjevis, erlägger årsavgift
enligt årsmötets bestämmande. Medlem som trots påminnelse icke inom ett år efter
förfallodagen erlagt avgift, skall anses ha lämnat föreningen såvida inte styrelsen beslutar
annorlunda.
6. Föreningens tillgångar förvaltas av styrelsen i enlighet med årsmötets direktiv och beslut.
Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna skall granskas av på
årsmötet utsedda revisorer.
7. Kallelse till årsmöte skall utgå minst tre veckor före mötet Urtima möte må ske om
styrelsen så anser påkallat eller om en tiondedel av föreningens medlemmar så påfordrar. Vid
årsmötet skall styrelsens verksamhetsberättelse inklusive revision av den ekonomiska
redovisningen framläggas för godkännande samt styrelse, revisorer och valberedning väljas.
8. Vid styrelsens och årsmötets förhandlingar skall protokoll föras och fattade beslut i
tillämpliga delar meddelas samtliga medlemmar.
9. För ändring av stadgarna fordras beslut på ett årsmöte, varvid krävs en två tredjedels
majoritet av de om beslutet röstande; röstning med fullmakt må ej förekomma.
10. Beslut om Föreningens upphörande måste för att bli giltigt fattas i den ordning p. 9
föreskriver och av två på varandra följande ordinarie årsmöten. Vid Föreningens upphörande
skall tillgängliga medel tillfalla Sätra brunn eller dess huvudman.
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