
Boden 13-12-27 

Stadgar Datorföreningen Orion 
 

§1 Namn och föreningens säte 
Föreningens fullständiga namn är ”Datorföreningen Orion” och föreningens säte är Boden. Man är 

välkommen att vara medlem oavsett vart i världen man bor. 

§2 Föreningsform och syfte 
Föreningen är fristående, politiskt och religiöst obunden. 

Föreningen ska främja datoranvändandet och fungera som en träffpunkt för kunskap och trivsel. 

Föreningen ska arrangera sammankomster både fysiskt och på nätet där datorintresserade oavsett 

ålder och erfarenhet får träffas och utbyta erfarenheter. 

§3 Medlemskap 
Det är öppet för alla att vara medlem i Datorföreningen Orion förutsatt att man som medlem godtar 

stadgarna och betalar medlemsavgiften. Alla medlemmar har rösträtt på årsmötet och 

medlemsmöten. Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på samtliga möten.  

Medlemsavgiften fastställs av föreningens högsta beslutande organ, årsmötet. 

Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne motarbetar föreningen eller agerar i strid mot 

stadgarna. Styrelsen beslutar om denna uteslutning och beslutet ska tas enhälligt.  

§4 Årsmötet 
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet ska hållas någon av de första fyra 

månaderna av året och kallelsen ska vara medlemmarna tillhanda senast 10 dagar före mötet. 

Medlemmar har rätt att ge förslag inför årsmötet och dessa ska vara föreningen tillhanda senast 7 

dagar innan årsmötet. Dagordning och övriga underlag ska tillhandahållas föreningens medlemmar 

senast 5 dagar innan årsmötet. För årsmötet gäller följande dagordning: 

1. Val av mötets ordförande och mötets sekreterare 

2. Val av justeringsperson och tillika rösträknare 

3. Fastställande av dagordning 

4. Årsmötets behöriga utlysande 

5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 

6. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

8. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen 

9. Val av ordförande 

10. Val av minst en ledarmot 

11. Val av suppleanter 

12. Val av revisor 

13. Val av valberedning (ej obligatorisk) 



14. Mötet avslutas 

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet. 

§5 Extra årsmöte 
Ett extra årsmöte kan hållas om styrelsen, revisor eller en tredjedel av föreningens medlemmar så 

kräver. Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast 10 dagar i förväg med dagordning och 

beslutsunderlag. Under ett extra årsmöte får endast de frågor som föranledde det extra årsmötet 

behandlas. 

§6 Beslutsformer 
Under föreningens möten har endast närvarande medlemmar rösträtt. Besluten fattas med ja- eller 

nej-rop och om det är oklart vad som gäller kan votering begäras med handuppräckning. Går det ej 

att komma till beslut på grund av lika röstetal gäller att ordföranden (eller dess ställföreträdare) har 

utslagsröst.  

§7 Firmatecknare 
Firmatecknare beslutas av styrelsen och ska om inte annat anges vara ordförande och kassör var för 

sig. 

§8 Verksamhetsår 
Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till och med den 31 december.  

§9 Ändring av stadgar 
För att ändra stadgar krävs beslut på två på varandra följande årsmöten varav ett måste vara ett 

ordinarie årsmöte. Mellan dessa årsmöten måste det gå minst en kalendermånad. 

§10 Upplösning 
Upplösning av föreningen kan göras om årsmötet så beslutar. Årsmötet beslutar sedan vad som ska 

ske med föreningens tillgångar. 

  


