
STADGAR 
för 

föreningen Koloniträdgårdar 8foGkholm. 

§ 1. 

Föreningens ändamål är att utbreda intresset för träd
gårdsskötsel. Denna uppgift kommer föreningen närmast 
att främja genom anläggande af koloniträdgårdar. Före
ningen vill äfven mån af medel underlätta uppkomsten 
af bostadstäppor. 

§ 2. 

Föreningen består från början af dess stiftande med
lemmar. Endast sådana personer kunna i föreningen in
väljas, hvilka stödja föreningen genom arbete eller genom 
till föreningen skänkt eller lånad t kapital. För inval fordras 
2/3 majoritet. 

Medlem erlägger i årsafgift 1 kr. 

§' 3. 

Föreningen väljer arbetsutskott. Hvarje utskott skall 
bestå af 1- 3 personer, som äro villiga utföra arbete med 
koloniträdgårdars anläggning och skötsel. Samma person 
kan inväljas i mer än ett utskott. 

§ 4 . 

. Föreningen väljer en styrelse på minst 3 ledamöter, 
af hvilka en fungerar som ordförande, en som sekreterare 
och en som kassaförvaltare. 

Styrelsen har beslutanderätt, då minst halfva antalet af 
deras medlemmar är närvarande . 
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§ 5. 

Föreningen har 2 ordinarie sammankomster: i september 
eller i oktober och i januari eller i februari. Medlemmarna 
kallas af ordföranden genom personlig kallelse. 

Föreningen har extra sammanträde på kallelse af ord
föranden eller då minst 3 af dess medlemmar därom anhålla. 

ÄrssammanKomsten äger rum i januari eller i februari, 
hvarvid förekommer: 

l) årsberättelse, 2) revisionsberättelse, 3) val af sty
relse, 4) val af revisorer. 

§ 6. 

För omhänderhafda medel äro styrelsens medlemmar 
gemensamt ansvariga. 

§ 7. 

Uppstår af föreningens verksamhet öfverskott skall detta 
användas till fortsatt befrämjande af föreningens ändamål. 

§ 8. 

Upplöses föreningen skola dess möjligen befintliga till
gångar användas för verksamhet sOm främjar föreningens 
ändamål. 

§ 9. 

För ändring af dessa stadgar fordras beslut därom å 
två föreningssammanträden. 

Stockholm, Oskar R:klunds boktr. , 1906. 
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