Stadgar för den ideella föreningen Prima Gruppen (org nr 802011-5146)
§ 1 Firma och styrelsens säte
Den ideella föreningens firma är Prima Gruppen. Föreningens styrelse har sitt säte i
Stockholm.
§ 2 Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att via boende, arbete och kamratstöd ge människor som är
utestängda från arbetsmarknaden hjälp till självhjälp i deras strävan att leva ett socialt
integrerat och fullgott liv. Var och en som själv önskar lämna ett socialt utanförskap är
välkommen att söka sig en plats i någon av Prima Gruppens verksamheter.
§ 3 Prima Gruppens verksamheter
Prima Gruppens olika verksamheter utgår ifrån Krinolinen i Stockholm och Roo Gård i
Österåkers kommun.
§ 4 Medlemskap
Medlemskap i Prima Gruppen kan sökas av var och en som vill verka i föreningens anda.
Medlemmar i föreningen ska föregå med gott exempel och alla medlemsaktiviteter, både
under arbetstid och under den gemensamma fritiden ska vara alkohol- och drogfri.
Ansökan om medlemskap görs skriftligen till föreningens styrelse som interimistiskt beslutar
om medlemskapet. Det slutliga avgörandet om medlemskap ligger hos föreningsstämman.
Ett uppdaterat medlemsregister ska finnas och alltid redovisas som en bilaga till ordinarie
föreningsstämmoprotokoll. Endast betalande medlemmar har rösträtt på föreningsstämman
Medlem utträder efter skriftlig anmälan om detta till styrelsen. Medlem som inte har betalat
medlemsavgift i föreningen senast före öppnandet av den årliga ordinarie föreningsstämma
betraktas som icke-medlem.
En medlem som aktivt motarbetar föreningens arbete och syfte kan uteslutas. Styrelsen
beslutar om uteslutning. Utesluten medlem kan begära att få uteslutningen prövad av
nästkommande ordinarie årsmöte.
§ 5 Medlemsavgiften
Medlemsavgiftens storlek fastställs av föreningsstämman. Ett avgiftsfritt hedersmedlemskap
kan beviljas av styrelsen.
§ 6 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är med följande dignitet; föreningsstämma, medlemsmöte samt
styrelse. Styrelsen väljer inom sig ett Verkställande Utskott, VU. Samtliga dessa organ för
skriftliga beslutsprotokoll. Vid lika röstetal vid omröstningar har ordföranden utslagsröst.

§ 7 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls under perioden 1 mars till 30 april. Kallelsen till
föreningsstämman ska sändas till medlemmarna senast en månad före föreningsstämman.
Ärende som medlem vill ha upp på dagordningen ska vara styrelsen tillhanda senast två
veckor före föreningsstämman. Handlingar till föreningsstämman ska finnas tillgängliga en
vecka före föreningsstämman avhålls.
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden alltid finnas på dagordningen:
1) Mötets öppnande
2) Frågan om kallelsen till föreningsstämman skett stadgeenligt
3) Mötesformalia; fastställande av dagordningen, val av mötesordförande och sekreterare
samt två justerare
4) Upprättande av röstlängd
5) Inval av årets nya medlemmar
6) Årsredovisning för PG
a) Förvaltningsberättelse
b) PG:s resultaträkning
c) PG:s balansräkning
d) Revisorernas berättelse
7) Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
8) Prima Gruppens budget för nästkommande verksamhetsår
9) Propositioner (förslag från styrelsen)
10) Motioner (förslag från medlemmar)
11) Val
a) Val av ordförande
b) Val av övriga ordinarie styrelseledamöter. Val av suppleanter.
c) Fyllnadsval, vid behov av fyllnadsval görs detta av styrelsen för att sedan ställas
under proposition på närmast kommande medlemsmöte
d) Val av revisorer
e) Val av valberedning
12) Övriga frågor
13) Föreningsstämmans avslutande
§ 8 Styrelsens sammansättätning
Ordinarie styrelseledamöter ska vara 5-7. Suppleanter ska vara två. Ordförande väljs på ett
år och styrelseledamöter väljs på två år, varav hälften väljs omväxlande vid ordinarie
föreningsstämma. Suppleanter väljs på ett år.
§ 9 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma ska utlysas när styrelsen eller revisorerna så begär. Extra stämma
ska också hållas när minst en tredjedel av medlemmarna skriftligt så begär. Den extra
stämman behandlar endast den fråga som föranlett stämman. Kallelse ska ske på samma
sätt som till ordinarie stämma. Dock senast en månad efter begäran skriftligt inkommit till
styrelsen.
§ 10 Omröstning
Vid förenings- och medlemsstämma äger varje närvarande medlem en röst. Rösträtten
utövas personligen och inte med fullmakt. Vid stämman sker all omröstning öppet, såvida

inte någon medlem begär sluten omröstning. För beslut krävs enkel majoritet, bland de
närvarande, för att en fråga ska förklaras avgjord
§ 11 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande samt de ytterligare personer som
styrelsen utser. Firma tecknas alltid två i förening.
§ 12 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår
§ 13 Stadgeändring
Beslut om ändring av föreningens stadgar kräver beslut av två på varandra följande
stämmor, med 2/3 majoritet av de närvarande på vardera stämman, varav den ena ska vara
ordinarie föreningsstämma. Mellan mötena ska minst en månad förflyta.
§ 14 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs två på varandra fölande stämmor. Förslaget om
upplösning ska vid båda tillfällen bifallas av en 2/3 majoritet av de närvarande samt minst
en månad ska förflyta mellan stämmorna. En av stämmorna ska vara ordinarie
föreningsstämma. Vid upplösning ska föreningens tillgångar överlämnas till en
verksamhet som ligger i linje med de aktiviteter som bedrivits av föreningen Prima
Gruppen.

Antaget av föreningsstämma den 14 april 2011 samt av extra föreningsstämma den 7
september 2011

