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§ 1 Namn, säte 
 
Föreningens namn är Grannstöd och Grannsamverkan i Botkyrka. 
 
Föreningen har sitt säte i Botkyrka kommun, Stockholms län. 
 
§ 2 Ändamål, syfte 
 
Föreningen har som ändamål att öka trygghet och motverka brottslighet i boendemiljön inom Botkyrka 
kommun genom 

• att per bil och till fots patrullera, för att observera samt att ge Grannstöd till brottsoffer 
• att söka och organisera kontaktombud för grannsamverkan för att förmedla brottsförebyggande tips 

samt sprida information om brottsstatistik 
• att uppmana de som nås av föreningens information att rapportera till polis, myndigheter, och andra 

aktörer behov av insatser för att öka tryggheten i boendemiljön 
• att aktivt söka samarbete med bostadsföretag, andra företag och föreningar i syfte att få stöd 

föreningens ändamål. 
 
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 
 
§ 3 Medlemskap 
 
Medlemskap i föreningen kan av styrelsen beviljas person eller aktör, som önskar stödja och bidra med 
något och som permanent eller tillfälligt bor eller verkar i kommunen och som är intresserad av och uppfyller 
föreningens regler för grannstöd och grannsamverkan som de framställs föreningens ändamål enligt § 2 
första stycket. 
 
För att kunna inneha uppdrag som de boendes representant i föreningens styrelse erfordras medlemskap i 
föreningen. 
 
Styrelsen kan utesluta medlem som motarbetar föreningens ändamål. Uteslutningen ska bekräftas av 
årsmötet.  
 
Medlemsavgift utgår inte. 
 
Styrelsen skall föra förteckning över medlemmarna. Den datorbaserade förteckningen skall innefatta 
uppgifter om namn, adress, telefon och e-postadress. Styrelsen äger rätt att besluta om undantag vad avser 
e-postadress. 
 
Föreningen följer EU-förordningen om personuppgifter GDPR. 
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§ 4 Årsmöte 
 
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. 
 
Årsmötet består av medlemmarna, och ombud för varje medlemsorganisation. Styrelsens ledamöter har 
samma befogenheter som de röstberättigade medlemmarna och ombuden, utom i fråga om ansvarsfrihet 
där de endast har yttrande- och förslagsrätt. 
 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för 
de i 9 § och 10 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan 
vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den 
(de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet 
avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av 
antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. 
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, 
om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av 
lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag. 
 
Årsmöte ska hållas före utgången av april månad. 
 
Kallelse till årsmöte skall utsändas till medlemmarna senast en (1) månad före årsmötets öppnande. 
 
Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och andra handlingar skall utsändas till 
medlemmarna senast två (2) veckor före årsmötets öppnande. 
 
Förslag som medlemmar önskar ha behandlat av årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad 
före årsmötets öppnande. Styrelsen skall avge yttrande över sådant förslag. 
 
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

1. Årsmötets öppnande. 
2. Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för årsmötet. 
3. Fastställande av röstlängd för mötet. 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5. Fastställande av dagordningen. 
6. Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse. 
7. Fastställande av styrelsens balans- och resultaträkning. 
8. Behandlande av revisionsberättelse. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
10. Fastställande av verksamhetsplan, budget. 
11. Behandling av övriga förslag från styrelsen (propositioner). 
12. Behandling av i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner). 
13. Val av styrelse. 

a. ordförande för en tid av två (2) år (vartannat år). 
b. kassör för en tid av två (2) år (vartannat år). 
c. Val av sju (7) ordinarie ledamöter 
d. val av eventuellt ersättare 

15, Val av revisorer och revisorssuppleanter på ett (1) år. 
16. Val av valberedning. 
17. Övriga frågor. 
18. Årsmötets avslutande. 
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§ 5 Extra årsmöte 
 
Extra möte sammankallas av föreningsstyrelsen antingen på eget initiativ eller när det – för att behandla viss 
angiven fråga – påfordras av medlemmar, som tillsammans representerar minst 20 % av föreningens totala 
medlemsantal. 
 
Extra årsmöte ska hållas inom två (2) månader från det begäran inkommit till föreningsstyrelsen. I nämnda 
tidsperiod ska i förekommande fall inte inräknas månaderna juli och augusti. 
 
Kallelse till extra årsmöte skall utsändas till medlemmarna senast två (2) veckor före mötet samt innehålla 
uppgift om skälet för dess inkallande. Bra att notera att extra årsmöte enbart ska behandla de eller de frågor 
som aktualiserar det extra mötet   
 
§ 6 Styrelsen 
 
Styrelsen leder arbetet i verksamheten under verksamhetsåret. Det åligger styrelsen att handha föreningens 
angelägenheter, förvalta dess tillgångar, föra protokoll över sina sammanträden och upprätta 
verksamhetsplan med budget och verksamhetsberättelse med årsredovisning. 
 
Styrelsen utser firmatecknare. 
 
Styrelsen ska bestå av ordförande och kassör och därutöver sju (7) ordinarie ledamöter samt ev. max fyra 
(4) ersättare. 
 
Årsmötet utser ordförande, kassör och styrelseledamöter jämte ev. ersättare. Därutöver äger Botkyrka 
kommun, Lokalpolisområde Botkyrka och andra aktivt stödjande aktörer som exempelvis Botkyrkabyggen att 
utse styrelseledamöter. 
 
Mandatperioden är två (2) år för ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter. Ledamöterna väljs 
växelvis med halva antalet varje år, varvid ordförande och kassör väljs vid olika tillfällen. Mandatperioden för 
ersättare är ett (1) år. 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande. 
 
Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter är närvarande 
Vid lika röstetal i omröstning gäller den mening som biträdes av ordföranden. 
Vid behandling av ärende som angår någon styrelseledamot personligen får denne inte delta i beslutet. 
 
Kallelse till styrelsemöte utfärdas av ordföranden och utsändes senast 7 dagar före sammanträdet. 
 
§ 7 Valberedning 
 
För styrelse- och övriga val, som nästkommande årsmöte har att förrätta, ska ordinarie årsmöte utse en 
valberedning bestående av minst två (2) ledamöter. 
 
Valberedningen utser inom sig ordförande. 
 
Valberedningen ska ge förslag till val av funktionärer samt tillställa styrelsen detta förslag senast en (1) 
månad före det möte vid vilket val skall hållas. 
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§ 8 Räkenskaper och revisorer 
 
För granskning av räkenskaper och förvaltning utser årsmötet en (1) revisor med en (1) ersättare för tiden 
intill nästkommande årsmöte. 
 
Kalenderåret utgör verksamhetsår och räkenskapsår. 
 
Räkenskaperna avslutas per den 31 december och ska, tillsammans med styrelsens protokoll samt andra 
handlingar som kan tjäna till ledning vid granskningen, senast 1 februari årligen överlämnas till revisorerna. 
 
Ordinarie årsmöte ska föreläggas resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret, samt 
revisionsberättelse, vari ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det gångna året till- eller avstyrks. Det 
åligger revisorerna att tillse, att angivna handlingar överlämnas till styrelsen senast 1 mars. 
 
§ 9 Ändring av stadgarna 
 
För ändring av dessa stadgar fordras beslut av årsmötet. Beslut om ändring av stadgarna är giltigt när det 
biträtts av tre fjärdedelar (3/4) av de röstande, eller med enkel majoritet av två (2) på varandra följande 
årsmöten med minst tre (3) månaders mellanrum. Ett av dessa möten ska vara ordinarie årsmöte. 
 
§ 10 Upplösning 
 
Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas av ordinarie årsmöte. Beslut om upplösning är giltigt 
när det fattas av två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten. Beslutet ska biträdas av minst tre 
fjärdedelar (3/4) av de röstande vid vartdera mötet. 
 
Vid beslut om upplösning skall årsmötet i omedelbar anslutning därtill besluta om avveckling av föreningens 
tillgångar och skulder. 


