STADGAR FÖR VINTERVIKENS TRÄDGÅRD - IDEELL FÖRENING
1 § Föreningens namn, firma och säte
Föreningens namn och firma är Vintervikens trädgård – ideell förening. Föreningens styrelse
har sitt säte i Stockholms stad.
Föreningens firma tecknas på det sätt styrelsen beslutar.
2 § Föreningens sammansättning och ändamål
Föreningen är en ideell inte vinstdrivande förening, som består av medlemmar som kan vara
fysiska eller juridiska personer. Föreningen har till ändamål att utveckla och driva en visningsträdgård i Vinterviken inom fastigheten Aspudden 1:1, Stockholms stad.
I ändamålet ingår även att medverka i att aktivt stödja och utveckla trädgårdsverksamhet, som
bygger på en ekologisk grund.
3 § Föreningens verksamhet
Föreningen fullgör sitt ändamål genom att utveckla och driva visningsträdgården. Denna ska
drivas dels på ekologisk grund, dels som pedagogisk trädgård. I trädgården ska det finnas
plats för kulturaktiviteter av olika slag. För visningsträdgårdens drift gäller även de överenskommelser som föreningen träffar med Stockholms stad.
Föreningen samverkar med övriga intressenter i avsikt att utveckla och bevara Vinterviksområdet.
Föreningen medverkar i övrigt med att stödja och utveckla trädgårdsverksamhet på ekologisk
grund i den utsträckning föreningens resurser medger.
För att driva verksamheten får föreningen köpa, äga, inteckna och försälja eller på annat sätt
inneha eller förvalta byggnad, mark, tomträtt eller fast egendom.
Föreningen får fullgöra verksamhet genom aktiebolag eller någon annan form av juridisk person, i vilken föreningen har ett bestämmande inflytande. Föreningen får också fullgöra verksamhet genom samverkan med eller stöd till andra organisationer under förutsättning att samverkan eller stödet avser insatser som faller inom vad som i dessa stadgar anges om föreningens ändamål och verksamhet.
Föreningen får i den uträckning det är lämpligt för verksamheten vara ansluten till andra organisationer.
4 § Medlemskap
Föreningen består av medlemmar som kan vara fysiska eller juridiska personer.
Medlemskap kan vinnas av en enskild (fysisk person) som sympatiserar med föreningens
verksamhet och som i övrigt fullgör vad som föreskrivs. Detsamma gäller för en familj. Med
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en familj avses en eller två vuxna personer med eventuella barn upp t.o.m. 17 års ålder, som
bor i samma hushåll. Vid ett familjemedlemskap räknas familjen som en (1) medlem.
Medlemskap kan också vinnas av ett företag (juridisk person) som vill stödja föreningens
verksamhet och som i övrigt fullgör vad som föreskrivs. Företaget räknas som en (1) medlem.
Bestämmelser om medlemskap och om antagande som medlem finns i 17 § och om medlemskapets upphörande i 18 §. Bestämmelser om medlemsavgift finns i 8 §, 15 och 16 §§. Bestämmelser om en medlems rösträtt vid föreningsstämman finns i 7 §.
5 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är ordinarie föreningsstämma, extra föreningsstämma och styrelsen. I 12 § finns bestämmelser om styrelsens rätt att överlåta sin beslutanderätt på ett utskott eller något annat organ.
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.
6 § Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls varje år senast under mars månad.
Kallelse till föreningsstämman ska sändas ut till medlemmarna och anges på föreningens
hemsida senast två (2) månader och tidigast tre (3) månader före dagen för stämman. I kallelsen ska stå var och när underlagshandlingar till stämman görs tillgängliga för medlemmarna.
I kallelsen ska anges dag, tid och plats för stämman samt den tid inom vilken ett förslag från
en medlem att behandla vid stämman (motion) senast ska vara inlämnad och var den ska vara
inlämnad. I kallelsen anges hur den som representerar ett företag eller en familj ska styrka sin
behörighet att dels inkomma med en motion, dels utöva sin rösträtt.
Förslag från en medlem att behandla på föreningsstämman (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före dagen för stämman. Den som företräder ett företag eller en
familj ska därvid styrka sin behörighet att lägga fram förslag.
Styrelsen ska senast tre (3) veckor före dagen för föreningsstämman på föreningens hemsida
lägga ut föredragningslista, inkomna förslag att behandla vid stämman jämte styrelsens utlåtande över dessa, förslag till verksamhetsberättelse och bokslut, revisorernas berättelse över
styrelsens förvaltning under det föregående verksamhetsåret, förslag till verksamhetsplan och
budget för det innevarande året, styrelsens förslag i övrigt samt valberedningens förslag till
val. Styrelsen ska till de medlemmar som skriftligen önskar det översända stämmounderlag
till uppgiven adress.
Om det föreligger särskilda skäl får handlingar som anges i femte stycket göras tillgängliga
för medlemmarna vid ett senare tillfälle eller senast överlämnas vid föreningsstämman. Detta
gäller dock inte förslaget till föredragningslista och förslag enligt 20 § och 21 §
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7 § Rösträtt, formella regler vid föreningsstämma, m.m.
Föreningsstämman består av dem som är medlemmar i föreningen. Varje medlem har en (1)
röst. Den som representerar en familj eller ett företag ska på det sätt som anges i 6 § tredje
stycket styrka sin rätt att rösta.
Röstning med fullmakt får inte förekomma.
För att få utöva rösträtten krävs att medlemmen erlagt den för det år föreningsstämman hålls
fastställda medlemsavgiften. Om en föreningsstämma hålls före februari månads utgång är det
tillräckligt att medlemmen erlagt avgiften för det föregående året.
Föreningsstämman är beslutför med de vid stämman närvarande röstberättigade medlemmarna.
Utöver vad som gäller för de röstberättigade närvarande medlemmarna gäller följande för
förslags-, yttrande- och närvarorätt.
Förslags-, yttrande- och närvarorätt har föreningsstämmans ordförande och föreningens revisorer för det fall de inte är röstberättigade medlemmar. Samma rätt har en medlem som inte
har rösträtt samt de medlemmarna i en familj med familjemedlemskap som inte är röstberättigade.
Yttrande- och närvarorätt har de vid föreningsstämman tjänstgörande funktionärerna som inte
är medlemmar samt de personer i övrigt för vilka stämman beslutar det.
Omröstning sker öppet. Om en röstberättigad medlem eller föreningsstämmans ordförande
begär det sker omröstningen med slutna sedlar. Vid lika röstetal i andra frågor än val gäller
den mening som stämmoordföranden biträder. Vid lika röstetal vid val sker en eller flera nya
omröstningar enligt stämmans beslut. Är röstetalen lika efter de omröstningar stämman beslutat om skiljer lotten.
Beslut fattas genom enkel röstövervikt av antalet avgivna röster utom i frågor som anges i
20 § och 21 §. Vid rösträkning räknas inte en blank, nedlagd eller eljest ogiltig röst som en
avgiven röst.
En medlem som är styrelseledamot får inte delta i val av revisorer eller i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen eller någon av dess ledamöter eller i övrigt vid avgörande av en enskild fråga
för vilken medlemmen är eller har varit ansvarig.
Vid föreningsstämman ska föras protokoll. Stämmans ordförande och revisorerna har rätt att
få sin mening antecknad till protokollet.
Vid föreningsstämman ska upprättas en röstlängd med angivande av närvarande röstberättigade medlemmar. Styrelsen svarar för underlag till stämman för bestämmande av vilka som ska
föras upp på röstlängden.
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8 § Ärenden vid ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas.
1)
2)
3)
4)

Stämmans öppnande
Upprättande och fastställande av närvarolista och röstlängd
Val av ordförande och sekreterare för stämman
Val av två justerare, som jämte ordföranden ska justera protokollet, och som tillika ska
vara rösträknare
5) Frågan om stämman är behörigen utlyst
6) Fastställande av föredragningslistan
7) Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för det
gångna verksamhetsåret
8) Behandling av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
9) Beslut om godkännande för det gångna verksamhetsåret av verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och bokslut samt fastställande av resultat- och balansräkning och disposition av vinst eller behandling av förlust enligt den fastställda balansräkningen
10) Ansvarsfrihet för styrelsen
11) Fastställande av verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhetsåret
12) Val av styrelseledamöter enligt 10 §
a) Ordförande för ett år
b) Minst två och högst sex styrelseledamöter för två år
c) Minst två och högst fyra styrelsesuppleanter för ett år
13) Val av två revisorer med var sin personliga suppleant för ett år
14) Val av tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande
15) Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
16) Behandling av från styrelsen eller revisorerna överlämnade förslag
17) Behandling av medlemmarnas förslag enligt 6 § tredje stycket (motioner)
18) Överläggning om andra ärenden än de som angivits i den till stämman utsända föredragningslistan
19) Stämmans avslutande
9 § Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma hålls när styrelsen finner det påkallat eller när minst en tredjedel av
föreningens medlemmar skriftligen begär det.
Extra föreningsstämma ska också hållas om revisorerna skriftligen begär det.
Kallelse till extra föreningsstämma sker på samma sätt för ordinarie föreningsstämma senast
två (2) veckor före dagen för stämman. I kallelsen ska anges de frågor som ska behandlas. Vid
stämman får endast de frågorna tas upp till beslut.
I övrigt gäller 6, 7 och 8 §§ i tillämpliga delar.
10 § Styrelsen
Styrelsen väljs av föreningsstämman och består av en särskilt utsedd ordförande, som tillika
är föreningens ordförande, samt minst två (2) och högst sex (6) övriga ledamöter jämte minst
två (2) och högst fyra (4) suppleanter för de övriga styrelseledamöterna.
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Ordföranden väljs för en tid om ett år, de övriga styrelseledamöterna för en tid om två år varvid så långt möjligt tillses att hälften av dessa väljs vartannat år. Suppleanterna väljs för en tid
om ett år. Om en styrelseledamot eller suppleant avgår under mandattiden väljs ersättaren
endast för den återstående delen av perioden. Om det behövs får ett sådant fyllnadsval ske vid
en extra föreningsstämma.
Ordföranden leder styrelsens arbete. Styrelsen fördelar i övrigt arbetet inom sig. Styrelsen är
beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. När ordföranden vid ett styrelsesammanträde ersätts av en ordinarie styrelseledamot får en suppleant inkallas för den styrelseledamoten.
Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen sammanträder så ofta omständigheterna föranleder det på kallelse av ordföranden
eller när minst tre styrelseledamöter eller revisorerna begär det.
Närvaro- och yttranderätt tillkommer utöver styrelsens ledamöter en suppleant som närvarar
utan att det föreligger förfall för en ordinarie ledamot samt de övriga personer som styrelsen
beslutar.
Styrelsen får till sig adjungera de personer som behövs för olika uppgifter.
Föreningsstämman eller, efter beslut av föreningsstämman, styrelsen beslutar om rätten för
representanter för anställda i föreningens verksamhet att utan rösträtt delta vid styrelsens
sammanträden. Denna bestämmelse innebär ingen inskränkning i den rätt representanter för
de anställda kan ha enligt den arbetsrättsrättsliga lagstiftningen att medverka vid styrelsesammanträdena.
Vid styrelsesammanträde ska föras protokoll.
11 § Styrelsens uppgifter
Styrelsen är ansvarig för föreningens organisation och verksamhet. Det åligger styrelsen att
verkställa föreningsstämmans beslut och att i övrigt handha föreningens angelägenheter i
överensstämmelse med föreningens ändamål och stadgar och vad som följer av för föreningen
gällande lagstiftning och andra bestämmelser samt att företräda föreningen.
Styrelsen ska besluta om hur föreningens firma tecknas.
Styrelsen ska planera för och bereda att föreningsstämman hålls på det sätt som stadgarna
förutsätter. Föreningen ska inför en föreningsstämma ta fram underlag för upprättande av
röstlängden vid stämman.
Styrelsen ska föra en kontinuerligt aktuell förteckning över föreningens medlemmar. Förteckningen ska innehålla utöver namn och adress de uppgifter som behövs för föreningens verksamhet och för uppföljning av medlemskapet.
Styrelsen svarar för beslut och former för när en verksamhet drivs genom en annan juridisk
person eller genom samverkan med någon annan. Vad som därvid bestäms ska dokumenteras.
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Principiellt viktiga sådana beslut ska underställas föreningsstämman. Detta gäller dock inte
om styrelsen låter en verksamhet drivas genom entreprenad eller liknande form av uppdrag
där styrelsen har kvar det övergripande ansvaret.
Styrelsen får besluta om sådana åtgärder som anges i 3 § fjärde – sjätte styckena.
Styrelsen ska upprätta och hålla aktuell en arbetsordning av vilken framgår styrelsens uppgifter, arbete och arbetsfördelning.
12 § Särskilt organ
För att bereda en viss fråga eller vissa typer av frågor får styrelsen tillsätta utskott eller liknande organ. Detta handlar inom ramen för föreningsstämmans eller styrelsens direktiv. Styrelsen får till ett sådant organ delegera sin beslutanderätt i verkställighetsfrågor. Styrelsen ska
dokumentera en sådan delegation.
13 § Verksamhetsår, ekonomisk redovisning, m.m.
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår (perioden 1 januari – 31 december).
Föreningens räkenskaper ska föras enligt god redovisningssed.
Styrelsen ska planera bokslutsarbetet så att revisorerna ges möjligheter till och skälig tid att
utföra sin granskning enligt god revisionssed.
14 § Revisorer, m.m.
Räkenskaperna och styrelsens förvaltning ska granskas av två revisorer med personliga suppleanter som föreningsstämman utser. Minst en av revisorerna och dennes suppleant ska ha
den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till
arten och omfånget av föreningens verksamhet fordras för att fullgöra uppdraget. Om en revisor eller revisorssuppleant avgår under mandatperioden har 10 § andra stycket tredje och fjärde meningen motsvarande tillämpning.
Revisionen ska utföras enligt god revisionssed.
Revisorerna ska till styrelsen överlämna en till föreningsstämman ställd berättelse över sin
revision (revisionsberättelse). Berättelsen ska om revisionsarbetet medgett det överlämnas
senast tre (3) veckor före dagen för stämman.
Styrelsen får efter samråd med valberedningen ta fram underlag till förslag till revisorer.
15 § Vintervikens Trädgårds drift
Styrelsen ansvarar för Vintervikens trädgårds planering, drift, underhåll och skötsel samt övriga aktiviteter som kurser, kulturaktiviteter, m.m. I den utsträckning föreningens resurser
medger det svarar styrelsen för kaféverksamhet och liknande aktiviteter för dem, som deltar i
trädgårdens verksamhet, besökare, m.fl.
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Aktiviteter, kurser, kulturarrangemang, försäljning av produkter, m.m. ska vara relaterade till
Vintervikens trädgårds målsättning.
Styrelsen svarar för och beslutar om formerna för de olika verksamheterna och också för beslut för det fall någon annan fysisk eller juridisk person ges i uppdrag att utföra eller svara för
en viss aktivitet.
Till hjälp för verksamheten ska styrelsen verka för att det bildas arbetsgrupper för de olika
verksamheterna bestående av föreningens medlemmar. Styrelsen bestämmer om en sådan
arbetsgrupps uppgifter, m.m. på det sätt som anges i 12 §.
16 § Medlemsavgifter
Föreningsstämman beslutar om medlemsavgiften för det kommande verksamhetsåret. Avgiften får bestämmas olika för enskild medlem, familjemedlemskap och för företag.
Styrelsen bestämmer formerna för hur medlemsavgiften erläggs
Om det finns särskilda skäl får styrelsen helt eller delvis befria en medlem eller en förutvarande medlem från att erlägga en förfallen medlemsavgift.
17 § Beslut om medlemskap, uppgifter till styrelsen, m.m.
Styrelsen beslutar om medlemskap.
Styrelsen får vid familjemedlemskap föreskriva hur en av familjemedlemmarna ska styrka att
denne företräder familjen och att familjemedlemmarna vill bli medlemmar. Styrelsen får vidare föreskriva vilka uppgifter som behövs när ett företag vill bli medlem.
Styrelsen ska ta fram en information om vad som gäller för att bli medlem. Denna information
ska på lämpligt sätt göras tillgänglig för den, som vill bli medlem. Detta kan t ex ske genom
information på föreningens hemsida eller via en informationsbroschyr.
Den som är missnöjd med styrelsens beslut om medlemskap kan begära att styrelsen hänskjuter beslutet till nästkommande föreningsstämma för prövning och ett eventuellt nytt beslut.
Styrelsen ska i anslutning till sitt beslut på lämpligt sätt informera den, som vill bli medlem
om denna möjlighet.
18 § Medlemskapets upphörande
En medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen eller på annat godtagbart sätt meddela styrelsen detta. Utträdet gäller från och med den dag begäran om utträdet kommit styrelsen
till handa såvida inte i begäran anges en senare dag.
Om en medlem inte uppfyller sina skyldigheter enligt föreningens stadgar eller på annat sätt
allvarligt skadat föreningen eller föreningens verksamhet får styrelsen besluta att utesluta
medlemmen. Om det inte är uppenbart obehövligt ska styrelsen, innan den fattar beslut om
uteslutning, ge medlemmen tillfälle att inkomma med ett skriftligt yttrande inom den tid styrelsen bestämmer.
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Medlemskapet upphör automatiskt för en medlem, som inte erlagt medlemsavgift för det
närmast föregående året.
Vid ett utträde eller en utslutning upphör inte skyldigheten att erlägga förfallna medlemsavgifter och andra skulder till föreningen. Styrelsens rätt att efterge en fordran på medlemsavgift
anges i 16 §.
Den som är missnöjd med styrelsens beslut om uteslutning kan begära att styrelsen hänskjuter
beslutet till nästkommande föreningsstämma för prövning och ett eventuellt nytt beslut. Styrelsens beslut gäller i det fallet fram till dess det ersatts av ett nytt beslut. Styrelsen ska inför
ett beslut om uteslutning på lämpligt sätt informera om denna möjlighet om det inte är uppenbart obehövligt eller avser uteslutning därför att förfallna medlemsavgifter inte erlagts.
19 § Valberedning
Valberedningen består av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter, varav en är sammankallande. Föreningsstämman utser ledamöterna och den sammankallande. En ledamot får inte
vara styrelseledamot eller suppleant för en styrelseledamot.
Valberedningen ska till nästkommande ordinarie föreningsstämma lämna förslag till val av
styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt revisorer och revisorssuppleanter.
Vad som anges i andra stycket gäller på motsvarande sätt även vid val som sker vid en extra
föreningsstämma.
Valberedningen ska på lämpligt sätt ta reda på medlemmarnas önskemål inför de val som ska
ske.
För förslag till val av revisorer får samråd ske med styrelsen enligt 14 § fjärde stycket.
Valberedningen ska planera sitt arbete så att förslagen till den ordinarie föreningsstämman om
möjligt kan överlämnas till styrelsen fyra (4) veckor före dagen för stämman.
20 § Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas vid en ordinarie eller extra föreningsstämma på följande sätt.
Ändring av 1, 2, 3, 20 och 21 §§ sker genom beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor, som hålls med minst tre månaders mellanrum, varav minst en ska vara en ordinarie
föreningsstämma.
Ändringar av de paragrafer som inte anges i andra stycket sker vid en ordinarie föreningsstämma. Om det behövs av särskilda skäl får en extra föreningsstämma fatta sådant beslut om
det är styrelsen som lägger fram förslaget och om det vid stämman biträds av minst tre fjärdedelar av de vid stämman avgivna rösterna.

8 (9)

I de handlingarna inför föreningsstämman som anges i 6 § femte stycket ska stadgeförslaget
anges med närmare motivering. Detta gäller inte stadgeförslag från en medlem. I det fallet ska
styrelsen kommentera förslaget i sitt yttrande till stämman.
Ett beslut om en stadgeändring gäller från och med den tidpunkt då föreningsstämman avslutats om inte stämman beslutar om en senare tidpunkt.
21 § Upplösning
Beslut om föreningens upplösning fattas av två på varandra följande föreningsstämmor, hållna
med minst tre månaders mellanrum, varav minst en ska vara en ordinarie föreningsstämma.
Vartdera beslutet ska biträdas av minst tre (3) fjärdedelar av de vid stämmorna avgivna rösterna.
I handlingarna inför föreningsstämmorna ska skälen för en upplösning närmare motiveras.
Detta gäller inte ett sådant förslag från en medlem. I det fallet ska styrelsen kommentera förslaget i sitt yttrande till föreningsstämman.
Vid föreningens upplösning ska det samlade värdet av byggnader och anläggningar samt kapital överlåtas till en förening eller organisation, som bedriver en verksamhet med liknande inriktning och innehåll. Om inte någon sådan mottagare finns tillgänglig ska tillgångarna överföras till staden.
I beslutet ska anges från vilken tidpunkt upplösningen avses ske.

Dessa stadgar är antagna vid ordinarie föreningsstämma för Vintervikens Trädgård, ideell
förening den 17 februari 2008. Stadgarna träder i kraft den 17 februari 2008 och ersätter därvid de stadgar, som antagits vid föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 november
2003.
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