
Stadgar för föreningen Höjdens Trädgårdskollektiv
Antagna vid årsmötet den 18 mars 2015

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Höjdens Trädgårdskollektiv.

§ 2 Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att främja stadsnära odling genom att bedriva tillsammansodling med 
inriktning mot permakultur på den mark Göteborgs kommun tillhandahåller föreningen. 
Permakultur är ett livsmedelproducerande odlingssystem med naturens växtsätt och mångfald 
som förebild. Odling ska ske med hänsyn till ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald.

Föreningen vill skapa en mötesplats för att öka kontakten mellan generationer och människor 
med olika bakgrund i stadsdelen. Föreningen vill arbeta pedagogiskt och socialt för att sprida 
kunskap om permakultur.

Föreningen vill skapa möjlighet till försäljning i föreningens namn.

Föreningen är ideell, partipolitiskt och religiöst obunden och tar avstånd från diskriminerande 
attityder på grund av kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning 
och funktionshinder.

§ 3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 4 Medlemskap
Medlem i föreningen är en fysisk person som betalar medlemsavgift och förbinder sig att följa 
föreningens stadgar. Medlemskap i föreningen gäller från den dag medlemsavgiften betalats in på 
föreningens konto. 

Medlemsavgift eller stödmedlemsavgift ska årligen fastställas av årsmötet. Medlemsavgiften ska 
betalas årsvis av medlem på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

Ansökan om medlemskap i föreningen görs via e-post till föreningen eller skriftligen på medlems-
eller årsmöte. Ansökan prövas av styrelsen. Föreningen använder sig av kösystem.

Varje medlem måste göra sig nåbar genom att själv informera styrelsen om fullständiga 
kontaktuppgifter, såsom e-postadress och adress och telefonnummer, samt uppge varje ändring 
som gäller dessa.

Medlem ska efter bästa förmåga delta i de arbetsuppgifter som beslutas av styrelsen och som 
gäller vård och underhåll av odlingsområdet. Den som inte kan fullgöra sina åtaganden ska 
meddela detta till berörd arbetsgrupp. Medlem har rätt att skicka ett ombud om hen inte själv kan
närvara.

Ordinarie medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ och möjlighet att väljas till 
förtroendeuppdrag. Revisor kan inte inneha förtroendeuppdrag. 

Stödmedlem är den som ställer sig bakom föreningens idé och syfte och erlagt fastställd 
stödmedlemsavgift. Stödmedlem har inte rösträtt, men närvarorätt på årsmöte och 



medlemsmöten.
§ 5 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare, två ledamöter och två suppleanter. Avgår en 
ledamot före mandattidens utgång ska suppleanterna ersätta henom under tiden fram till nästa 
årsmöte. Mandattiden är tiden mellan två årsmöten.

§ 6 Firmatecknare 
Firmatecknare utses av styrelsen.

§ 7 Arbetsgrupper
Ordinarie medlem i föreningen måste delta i minst två arbetsgrupper. Styrelsen beslutar om 
inrättandet av arbetsgrupper, deras storlek och vad de ansvarar för. Föreningsmedlem förväntas 
rotera mellan arbetsgrupper från år till år, för att främja kunskapsutbyte och sociala kontakter. 

§ 8 Ordningsregler
Ordningsregler beslutats av styrelsen vid behov och tillgängliggörs via e-post.

§ 9 Förvaltning
Räkenskaps- och verksamhetsår ska vara kalenderår. För granskning av föreningens förvaltning 
och räkenskaper ska styrelsen överlämna årsredovisning till föreningens revisor senast en månad 
innan årsmötet.

§ 10 Årsmötet
Det ordinarie årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas årligen senast den
sista mars på den tid och plats som styrelsen bestämmer. Elektronisk kallelse ska sändas till alla 
medlemmar senast en månad före det ordinarie årsmötet. Styrelsen har fullgjort sin skyldighet om
kallelsen har sänts till medlemmens senast kända e-postadress.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet.

Arsmöteshandlingarna ska vara medlemmarna tillhanda senast en vecka innan årsmötet. 
Arsmöteshandlingarna ska innefatta dagordning, eventuella motioner, eventuella förslag från 
styrelsen, verksamhetsberättelse och ekonomisk årsrapport samt valberedningens 
nomineringsförslag.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande att leda mötet
4. Val av sekreterare och två justerare som också är rösträknare för mötet
5. Frågan om kallelse skett i stadgeenlig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
8. Fastställande av balans- och resultaträkning
9. Revisorernas berättelse
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Behandling av motioner och propositioner
12. Val av föreningens ordförande, kassör, styrelseledamöter och suppleanter 
13. Fastställande av verksamhetsplan
14. Fastställande av budget, medlemsavgifter och övriga avgifter
15. Val av revisor.



16. Val av valberedning
17. Övriga frågor
18. Avslutning 

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 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig men kan utövas genom ombud. 

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

Omröstning sker öppet. Vid val till styrelsen eller av revisor ska omröstningen vara sluten om 
någon begär detta. 

Om dessa stadgar inte anger annat ska beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller 
den mening som ordföranden ställer sig bakom, vid val sker dock avgörandet genom lottning. 

En ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd. 

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

§ 13 Medlemsmöten
Utöver årsmöte ska föreningen ha minst ett medlemsmöte per år.

Medlemsmöte ska därutöver hållas när styrelsen finner det lämpligt eller när revisor eller minst 
1/4 av medlemmarna skriftligen begär det för att behandla en särskild fråga.

Styrelsen ska anslå kallelsen till ett medlemsmöte via e-post senast två veckor före mötet. I 
kallelsen ska anges vilka ärenden som ska behandlas på mötet. 

§ 14 Ändring av stadgar
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 
Förslag till ändring av stadgarna kan ges av medlem eller av styrelsen. Om årsmötet ska behandla 
stadgeändringar ska detta tas upp som en punkt på dagordningen och de föreslagna ändringarna 
ska vara tydligt beskrivna i bilaga till dagordningen.

§ 15 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen.

Om det vid tiden för årsmötet har gått längre tid än ett år sedan en medlem betalade in sin 
medlemsavgift enligt 4 §, anses den medlemmen ha utträtt ur föreningen.

§ 16 Uteslutning
Medlem som inte följer föreningens stadgar och föreskrifter inklusive föreningens ordningsregler,
som motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller som uppenbarligen skadat 
föreningens intressen, kan uteslutas.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått del av de omständigheter som 



föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen 
fått tillfälle att yttra sig inom viss tid som styrelsen angivit och som ska omfatta minst 30 dagar.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen och ska vara skriftligt. I beslutet ska skälen för 
uteslutning redovisas. Beslutet ska översändas till den berörde inom 10 dagar efter beslutet.

Om den uteslutne medlemmen begär det ska beslutet om uteslutande överprövas av det årsmöte 
eller medlemsmöte som hålls närmast efter beslutet om uteslutning. 

Överprövning av fråga om uteslutning sker genom beslut med enkel majoritet.
Medlem som uteslutits ur föreningen har inte rätt att återinträda i föreningen utan särskild 
prövning av styrelsen.

§ 17 Verkan av utträde eller uteslutning
Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen har inte rätt att få tillbaka till föreningen erlagda
avgifter. Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen har inte heller rätt till andel i 
föreningens gemensamma tillgångar.

§ 18 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av ordinarie föreningsstämma med minst 2/3 
majoritet. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till den 
förening/organisation som stämman beslutar. Av kallelsen ska det klart framgå att mötet ska 
behandla föreningens upplösning.


