STADGAR
för

HSB MALMÖS STIPENDIEFOND TILL ARNE AXRUPS MINNE

§1
Föreningens namn är HSB Malmös stipendiefond till Arne Axrups minne.
§2
Föreningens ändamål är att genom stipendier för utbildning främja den kooperativa idéen
och dess utveckling.
§3
Stipendium kan utdelas till medlemmar, förtroendevalda och anställda i HSB Malmö ek förs
bostadsrättsföreningar.
§4
Stipendium utdelas efter beslut i styrelsen, på eget initiativ eller efter ansökan från behöriga
eller efter rekommendation från bostadsrättsföreningarnas styrelser inom HSB Malmö ek förs
verksamhetsområde. Föreningen skall årligen på lämpligt sätt informera om möjlighet att
söka stipendium samt om tid för inlämnande av ansökan.
Till medlem i föreningen kan efter ansökan antas bostadsrättsföreningar anslutna till HSB
Malmö ek. Härtill är HSB Malmö ek för medlem i föreningen.
§5
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före juni månads utgång. Extra stämma skall hållas
när styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill samt efter skriftlig begäran av minst 1/10 av
medlemmarna.
Styrelsen kallas till föreningsstämma minst två veckor före stämman. Kallelse utsänds med
brev på posten. Kallelse kan också ske genom att kallelsen anslås på anslagstavlan på HSB
Malmö ek förs huvudkontor i Malmö. Detta senare kallelseförfarande får dock inte användas
om fråga om stadgeändring eller föreningens trädande i likvidation skall förekomma på
stämman. Föreningen får då skriftlig kallelse krävs använda elektroniska hjälpmedel.
Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för stämman samt om de ärenden som skall
förekomma på stämman.
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§6
På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
1) val av ordförande på stämman;
2) upprättande av närvaroförteckning;
3) fastställande av dagordningen;
4) val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera protokollet;
5) fråga om kallelse behörigen har skett;
6) framläggande av styrelsens årsredovisning och revisorsberättelsen;
7) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
8) beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter;
9) val av styrelseledamöter och suppleanter;
10) val av revisor och revisorssuppleanter;
samt övriga ärenden upptagna i kallelsen.
På extra föreningsstämma förekommer de ärenden som ovan anges under punkterna 1 -5
samt 11.
§7
Föreningens styrelse skall bestå av fem ledamöter. Tre ledamöter utses vid föreningsstämman och två utses av HSB Malmö ek förs styrelse. Därtill kan utses högst tre suppleanter, varav föreningsstämman utser två och HSB Malmö ek för en. Styrelsen utser
ordförande inom sig.
§8
Styrelsen är beslutför då minst tre ledamöter är närvarande. Protokoll skall föras vid
styrelsens sammanträden. Arvoden eller andra ersättningar utgår ej till styrelsen.
§9
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den eller de styrelsen utser.
§ 10
Styrelsen har sitt säte i Malmö.
§ 11
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
Föreningens räkenskaper och handlingar granskas av två revisorer, varav den ene väljs av
föreningsstämman och den andre skall vara HSB Malmö ek förs ordinarie revisor eller
dennes suppleant. Föreningsstämman kan därtill välja en revisorssuppleant.
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§ 12
Föreningens kapital byggs upp med medel från bostadsrättsföreningarna. Även andra medel
kan inkomma.
§ 13
Av den behållna avkastningen skall årligen minst 20 % läggas till fondens kapital. Återstoden
får disponeras av styrelsen för stipendier i enlighet med föreningens ändamål.
§ 14
Stipendier utdelas i samband med HSB Malmö ek förs föreningsstämma.
§ 15
Dessa stadgar förändras efter beslut med kvalificerad majoritet på ordinarie föreningsstämma. För ändring krävs därutöver godkännande av HSB Malmö ek förs styrelse.
§ 16
Skulle föreningens ändamål inte längre kunna fullföljas kan föreningsstämman besluta att
föreningen skall träda i likvidation. Sådant beslut skall fattas på sätt föreskrivs för
stadgeändring, dock att godkännande av HSB Malmö ek förs styrelse inte behövs.
Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar tillfalla HSB Malmö ek för att där
användas i utbildningsverksamheten för förtroendevalda.

Dessa stadgar är antagna vid föreningens bildande den 21 december 1998.
Dessa stadgar är ändrade i § 4, 2 st. genom beslut på årsmöte den 11 juni 2014.
Dessa stadgar är ändrade i § 1 och § 5 genom beslut på årsmöte den 30 juni 2021
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