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Stadgar för Vänortsföreningen ANEA 
 
§ 1 
Föreningens namn är Vänortsföreningen ANEA (förkortning av Alvik, Novéant, Ersnäs och 
Antnäs). 
 
§ 2 
Styrelsen har sitt säte i Luleå kommun. 
 
§ 3 
Föreningen är en ideell förening. 
 
§ 4 
Föreningens syfte är att svara för och utveckla vänortssamarbetet mellan byarna Alvik, 
Antnäs och Ersnäs i Luleå kommun å ena sidan och å den andra sidan den franska kommunen 
Novéant-sur-Moselle, belägen i regionen Lorraine. 
 
§ 5 
Föreningen är religiöst och politiskt obunden samt öppen för alla som ansluter sig till 
föreningens syfte. 
 
§ 6 
Föreningens räkenskapsperiod sammanfaller med kalenderåret. 
 
§ 7 
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Luleå kommun. Styrelsen bör bestå av sex 
ledamöter, två från vardera av de tre byarna. Den väljs vid ordinarie föreningsstämma. 
Mandatperioden för ledamot är två år. Första gången val äger rum, skall tre ledamöter väljas 
på ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen 
sig själv. 
 
§ 8 
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut 
gäller den mening om vilka de flesta av de röstande förenar sig. Vid lika röstetal, gäller den 
mening som biträdes av ordföranden. 
 
§ 9 
Styrelsen skall 

• förvalta föreningens tillgångar 
• föra redovisning över föreningens räkenskaper 
• ansvara för föreningens medlemslista 
• årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet 

och ekonomi 
• i övrigt handha föreningens angelägenheter såsom att regelbundet kalla till 

medlemsmöten 
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§ 10 
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsstämma en revisor på 
två år. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. 
 
§ 11 
Medlem kan genom motion senast en månad före ordinarie stämma väcka förslag rörande 
föreningens verksamhet. Styrelsen skall bereda motionen och klargöra sitt ställningstagande 
som delges medlemmarna senast en vecka före den ordinarie stämman. 
 
§ 12 
Ordinarie årsstämma skall hållas senast den 1 mars. Styrelsen beslutar om tid och plats. 
Kallelse ska ske senast tre veckor före stämman. Vid ordinarie stämma skall följande ärenden 
behandlas: 
 

1. Val av ordförande för stämman 
2. Val av sekreterare för stämman 
3. Val av två protokolljusterare 
4. Frågan om stämman är behörigen utlyst 
5. Styrelsens och revisorernas berättelse 
6. Ansvarsfrihet för styrelsen 
7. Motioner 
8. Verksamhetsplan samt budget för verksamhetsåret 
9. Fastställande av medlemsavgift 
10. Val av styrelse och styrelseordförande 
11. Val av revisor 
12. Val av valberedning 
13. Övriga frågor 

 
§ 13 
Om styrelsen så beslutar eller om minst hälften av föreningens medlemmar så kräver, skall 
styrelsen kalla till extra stämma. Kallelse sker senast två veckor före datum för extra 
stämman. På extra stämma kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen, behandlas. 
 
§ 14 
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör i föreningen eller var för sig. 
 
§ 15 
Stämmobeslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Vid lika röstetal vid 
omröstning avgörs frågan med lottens hjälp. 
 
§ 16 
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av föreningsstämman. För att vara giltig måste 
ändringen antas med två tredjedelar av antalet röstande. 
 
§ 17 
Förslag om föreningens upplösning får endast behandlas vid föreningsstämma. Beslut om 
upplösning kräver att minst två tredjedelar av de röstande stöder ett sådant beslut. Vid 
upplösning skall föreningens skulder betalas. Därefter skall föreningens tillgångar i lika delar 
fördelas mellan byaföreningarna i Alvik, Antnäs och Ersnäs. 
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Dessa stadgar antogs vid föreningens konstituerande möte den 4 september 2011. 
 
Två ändringar skedde vid årsmötet 2012: 
§ 7, ”skall” ändrades till ”bör”. 
§ 12, ”15 februari” ändrades till ”1 mars”. 
 
 
 
 


