
Stadgar för Föreningen Tilia Göteborg

§ 1 Lokalavdelningens namn och ändamål
Lokalavdelningens namn är: Föreningen Tilias lokalavdelning i Göteborg. 

Lokalavdelningen ska arbeta i enlighet med riksföreningen Tilias ändamål. Föreningen Tilias 
riksstyrelse beslutar om lokalavdelning. 

§ 2 Medlemskap
Medlemskap i en lokalavdelning innebär även medlemskap i Föreningen Tilia. Medlem ska endast 
betala medlemsavgift till riksföreningen. 

§ 3 Ekonomi 
Riksstyrelsen Tilia reglerar lokalavdelningens ekonomi enligt riksföreningens ändamålsparagraf. 
Öronmärkta medel för Tilia Göteborg tillfaller lokalavdelningens ändamål. 
Lokalavdelningen får ej ta ut en egen obligatorisk medlemsavgift.

§ 4a Årsmöte
Lokalavdelningens årsmöte ska hållas efter riksföreningens årsmöte.  

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årsmötet som berör lokalavdelningens egen 
verksamhet ska inge en motion till lokalavdelningens styrelse senast tre veckor före årsmötet. 
Senast två veckor före årsmötet ska årsmötesmaterialet – motioner, verksamhetsberättelse, 
resultat- och balansräkning, revisionsrapport, verksamhetsplan och budget samt valberedningens 
förslag – göras tillgängligt för medlemmarna.

Vid årsmöte behandlas verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse, styrelsens förslag, 
motioner samt verksamhetsplan och budget samt val av styrelse. 

§ 4b Årsmöte dagordning 
Följande frågor ska förekomma på Årsmötet:
1. Årsmötets öppnande
2. Närvarolista av de medlemmar som betalat medlemsavgift och är röstberättigade
3. Att mötet är stadgeenligt utlyst
4. Fastställande av mötets dagordning
5. Val av mötesordförande och mötessekreterare
6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
7. Lokalavdelningens verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk berättelse (om sådan finns inom lokalavdelningen)
9. Revisionsberättelse
10. Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
11. Val av styrelse
12. Val av revisor
13. Övriga frågor
14. Mötet avslutas

§ 5 Styrelsen
Lokalavdelningens styrelse ska bestå av minst tre ledamöter, varav en ordförande. Antalet 
ledamöter beslutas av årsmötet. 

§ 6 Revisorer och valberedning
Revisorer och deras ersättare samt ledamöter i valberedningen väljs på ett år. Valberedningen 
består av minst två ledamöter av vilka en är sammankallande. Styrelseledamöter kan inte ingå i 
valberedningen. Valberedningen förbereder val av styrelse, revisorer och kongressombud.

§ 7 Representant till riksföreningens årsmöte  



Varje lokalavdelning i riksföreningen Tilia är medlem och har därmed rösträtt vid riksföreningens 
årsmöte. Den lokala styrelsen utser en representant som är röstbärare vid riksföreningens 
årsmöte. 

§ 8 Riksstadgar och normalstadgar
Om fråga uppkommer som ej regleras i dessa stadgar gäller tillämpliga delar i riksföreningens 
stadgar. 

§ 9 Upplösning
Eventuellt beslut om upplösning av lokalavdelningen fattas av årsmötet. Ärendet ska
omnämnas i kallelsen till mötet. Beslut om upplösning av föreningen kan inte fattas med annat än 
med tre fjärdedelar (3/4) majoritet bland de närvarande medlemmarna. 
Vid beslut om upplösning ska kvarvarande medel och egendom tillfalla riksföreningen Tilia. 


