den 6 mars 2013

SÅ HÄR FUNKAR VÅR FÖRENING

Både som ny och gammal medlem i föreningen kan det kanske ibland vara lite svårt att överblicka
vilka regler som gäller och varför vi ibland måste agera på ett visst sätt som förening. Det beror på att
det finns flera olika dokument som styr hur vår förening ska fungera:






Vårt medlemskap i Koloniträdgårdsförbundet
Föreningens avtal med Stockholms stad
Arrendekontrakt – medlemsavtal (Det personliga avtalet mellan dig och föreningen som du
skriver under när du blir medlem)
Föreningens stadgar
Ordningsföreskrifter

Koloniträdgårdsförbundet
Vår förening är med i Koloniträdgårdsförbundet. Det distrikt vi tillhör heter FSSK (Föreningen StorStockholms Koloniträdgårdar). I Stockholmsområdet finns över 70 föreningar och vi är cirka 7 500
medlemmar totalt. I vårt närområde finns flera andra föreningar som också är med i FSSK och
Koloniträdgårdsförbundet.
I detta medlemskap får vi som förening hjälp med både föreningsfrågor och odlingsfrågor och du får
tidningen ”Koloniträdgården” i din brevlåda.
Vår förening betalar en årlig avgift för att vara med i förbundet.
Vårt medlemskap i förbundet innebär att vi måste följa vissa regler. Förbundet har tagit fram något
som de kallar ”Normalstadgar”. Våra stadgar bygger på normalstadgarna och skulle vi besluta om
väldigt konstiga stadgeändringar så kan vi bli uteslutna ur förbundet.

Föreningens avtal med Stockholms stad
Det är Stockholms stad som äger marken vi odlar på. Vår förening arrenderar (hyr) marken av
kommunen. Vi har ett hyresavtal som går 25 år fram i tiden med början 2012. Staden har dock rätt
att riva upp eller omförhandla avtalet var femte år. I det avtalet framgår:





Vilka villkor som gäller mellan staden och vår förening
Vilka årliga avgifter föreningen ska betala till staden
Vilka regler och lagar vi som förening måste följa
Vilka krav staden har på dig som enskild medlem

Avtal mellan dig och föreningen
När du går med i föreningen skriver du på ett kontrakt. Det heter ”Arrendekontrakt – Medlemsavtal”.
Detta dokument kan nog beskrivas som ganska rörigt. Vi kan dock inte ändra det hur som helst. Det
avtalet är godkänt av Stockholms stad och är ett slags standarddokument. Det gör det svårt att
ändra.
Kortfattat kan sägas att avtalet/kontraktet visar



Avtalsvillkor
Arrendekostnader
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Vissa av dina skyldigheter som medlem
Vad som kan leda till att ditt kontrakt/medlemskap sägs upp

Stadgar
Föreningens grundläggande ”regelbok” är stadgarna. Det är stadgarna som är navet för hela
föreningens verksamhet. Stadgarna säger bland annat att vi ska följa vissa regler, att vi är skyldiga att
betala vissa avgifter och liknande.
Av stadgarna framgår:





Föreningens syfte
Rättigheter och skyldigheter för dig som medlem
Hur föreningen styrs
Vad som skulle hända om föreningen upphör

Varken du som medlem eller föreningens styrelse får göra något som bryter mot stadgarna. Det är
årsmötet som beslutar om stadgarna.
I koloniträdgårdsrörelsen finns en lite konstig regel och det är kommunen ska godkänna föreningens
stadgar. Vad som egentligen menas med det är att kommunen vill kunna se att vi inte bryter mot det
arrendeavtal som staden har med oss som förening.
Stadgarna kan bara ändras av föreningens årsmöte. Eftersom det är föreningens viktigaste dokument
så krävs dessutom att minst 2/3 röstar för en ändring. Vi kan som förening inte ändra våra stadgar på
ett sådant sätt att de bryter mot villkoren för arrendeavtalet med Stockholms stad och i kan heller
inte bryta mot villkor för vår föreninges medlemskap i FSSK (Föreningen Stor-Stockholms
Koloniträdgårdar)

Ordningsregler och föreskrifter
Förutom arrendekontraktet och stadgarna finns det ett dokument som heter ”Ordningsföreskrifter
för Föreningen Drevvikens Fritidsträdgårdar”. I det dokumentet anges mer i detalj vad som gäller för
dig som medlem och hur olika saker ska fungera.
Det kan kännas ganska förvirrande att försöka greppa vilka regler som gäller. Både nya medlemmar
och vi som varit med ett tag har ibland svårt att överblicka reglerna. Det beror på att en del regler
kommer från avtalet med Stockholms stad. Andra kommer från vårt medlemskap i
Koloniträdgårdsförbundet och en del har vi beslutat om själva på våra årsmöten eller via beslut i
styrelsen.
Du kan alltså hitta olika typer av regler och föreskrifter i olika typer av dokument.

Årsmöte och medlemsmöten
På årsmötet eller vid särskilda medlemsmöten kan vi fatta övergripande beslut om hur föreningen
ska fungera. Det här brukar beskrivas som att dessa möten är föreningens ”högsta beslutande
organ”.
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Årsmötet hålls någon gång under perioden februari till sista april. Styrelsen gör årsbokslut och tar
fram en verksamhetsberättelse och ett förslag till verksamhetsplan. Som medlem kan du skicka in
förslag (så kallade motioner). Dessa skickar du till styrelsen senast den XX/XX
Kallelse till årsmötet och tillhörande information skickas ut till dig som medlem via post och sedan
genomför vi årsmötet. Där beslutar vi om:




De olika förslag som finns
Vilka avgifter som ska gälla
Vilka som ska sitta i styrelsen

På årsmötet granskar vi också föregående års verksamhet, ekonomi och hur styrelsen har arbetat.

Styrelsen
Styrelsen ansvarar för det löpande arbetet i föreningen och har i uppdrag att genomföra det vi
beslutade på årsmötet. Styrelsen fattar också de löpande beslut som behövs för att sköta föreningen.
Det här betyder inte att det bara är styrelsen som gör det löpande jobbet. Inom föreningen kan det
finnas arbetsgrupper och enskilda personer som får ansvar för olika uppgifter. Både årsmötet och
styrelsen kan tillsätta grupper och ge enskilda medlemmar olika uppdrag.
Det roligaste för styrelsen är att arbeta med att få in nya medlemmar och med att tillsammans med
nuvarande medlemmar skapa trivsel och utveckling. Det tråkigaste är att behöva säga upp
medlemmar som av någon anledning inte sköter sig.

Du som medlem
Vår förening består i grunden av alla dess medlemmar. Alla vi som vill odla. Vi kan ha väldigt olika
ambitioner med vårt odlande. Vi kan ha väldigt olika syn på hur odlande bör gå till och hur en lott bör
se ut. Om man odlar i en egen trädgård kan man göra lite hur man vill. Här odlar vi individuellt men
har ett stort gemensamt ansvar för föreningen och för att det helt enkelt ska vara roligt och kännas
meningsfullt för alla att vara med.
Som medlem förväntas du:




Hålla din lott i gott skick
Delta i den gemensamma skötseln av området
Hålla gemensamma verktyg, byggnader och liknande i gott skick

Delta i föreningsarbetet och bidra till en god stämning
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