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Stadgar för Godmans- och förvaltarföreningen i Västerås 
Antagna mars 2022 

§1       Föreningen 

Godmans- och förvaltarföreningen i Västerås. Säte i Västerås. Postgirokonto 

500341-3. Föreningen är medlem i Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (RGMF). 

§2 Medlemmar 

Föreningen riktar sig till förordnade gode män och förvaltare. Föreningen är öppen 

för alla som instämmer i föreningens målsättning (se § 3) och som erlagt 

medlemsavgift.  

§3 Föreningens målsättning 

Föreningens målsättning är att erbjuda medlemmarna gemenskap, 

erfarenhetsutbyte och stöd i uppdraget som ställföreträdare. Föreningen verkar 

som kontaktorgan i gemensamma frågor till myndigheter och institutioner. 

§4 Verksamhet 

Medlemmar kallas till föreningsmöte minst en gång per år varvid årets första möte 

ska vara årsmöte och hållas senast under februari  månad. Kallelse till årsmöte 

sänds senast 2 veckor före årsmötet. 

§5 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter och högst tre 

suppleanter. Ordförande väljs för 2 år i taget, styrelsen för övrigt i två år varav 

hälften vartannat år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och 

sekreterare. Kassör och ordförande ska vara valda växelvis.  

Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter eller tjänstgörande suppleanter 

är närvarande.  

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 

§6 Revisorer 

Föreningens revisorer skall vara minst 1 ordinarie och en suppleant. 

§7 Valberedning 

Föreningens valberedning skall utgöras av tre personer varav en skall vara 

sammankallande. 

§8 Dagordning vid årsmöte 

1. Årsmötets öppnande 

2. Årsmötets behöriga utlysande 

3. Fastställande av dagordning 

4. Val av ordförande till årsmötet 
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5. Val av sekreterare vid årsmötet 

6. Fastställande av röstlängd  

7. Val av två justeringsmän 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse 

9. Kassörens rapport 

10. Revisorernas berättelse 

11. Ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Val: 

a) Val av föreningens ordförande, två år 

b) Val av två styrelseledamöter, två år 

c) Val av två/tre suppleanter, ett år 

d) Val av revisorer, två år samt en revisorsuppleant, ett år 

e) Val av valberedning, två personer + en sammankallande från styrelsen 

13. Fastställande av årsavgift 

14. Förslag till verksamhet 

15. Motioner 

16. Avslutning 

§9 Räkenskapsår 

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår. Räkenskaperna ska vara revisorerna 

tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. 

§10 Avgift 

Medlemsavgift inklusive ansvarsförsäkring för kommande år erläggs i december.  

§11 Motioner 

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång. 

§12 Beslut 

Beslut vid styrelse- eller vid föreningsmöte avgörs med enkel röstövervikt. Personval 

sker med sluten omröstning då så begärs. Vid lika röstetal gäller den mening 

ordföranden biträder utom vid personval då lotten avgör. 

§13 Stadgeändring 

Vid ändring av föreningens stadgar fordras beslut vid två på varandra följande 

möten varav ett ska vara årsmöte samt godkännas av RGMF. 

§14 Föreningens upplösning 

Förslag om föreningens upplösning kan endast behandlas vid årsmöte och ska då 

vara upptaget på dagordningen. För upplösning fordras, bifall från 2/3 av de 

närvarande medlemmarna vid två av varandra följande möten varav ett skall vara 

årsmöte. Om föreningen vid sin upplösning har återstående kapitalbehållning ska 

det överföras till RGMF och användas för ändamål, som sammanfaller med 

föreningens syfte såsom detta angivits ovan §3. 


