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Bilaga § 11
§ 11. Beslut om upplösning av föreningen
I september 2008 bildades den ideella föreningen Leader Uross för att inom ramen för EU:s
landsbygdsprogram 2007-2013 främja, bedriva och samordna lokalt och regionalt
utvecklingsarbete.
EU:s landsbygdsprogram 2007 – 2013 är avslutat. De sista projekten inom Leader Uross
slutfördes den 31 mars 2015. Leader Uross slutredovisade sin egen verksamhet till
Länsstyrelsen i Stockholms län den 10 september 2015. Slutredovisningen godkändes.
Samtliga anställningar inom Leader Uross upphörde den 31 december 2015.
Det som kvarstår är att stadgeenligt upplösa föreningen.
Enligt stadgarna, § 18. gäller följande:
Föreningens ändamål är kopplat till EU’s programperiod 2007-2013 vilket innebär
att den är tänkt att vara tidsbegränsad.
Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast till föreningsstämman
och skall insändas till styrelsen skriftligen senast en månad i förväg. Att
upplösning ska behandlas måste framgå av dagordning bifogad till kallelse.

För upplösning av föreningen krävs beslut av föreningsstämman med minst 2/3
majoritet av de röstande.

Med ovanstående som grund yrkar styrelsen:
– att årsmötet beslutar om upplösning av föreningen.

*****************

Bilaga § 12
§ 12. Beslut om föreningens tillgångar
Enligt stadgarna, § 18. gäller följande:
I beslut om upplösning av föreningen skall anges hur föreningens tillgångar skall användas.
Om särskilda direktiv och avtal med myndigheter, medfinansiärer eller andra partners ges
om tillgångars användning vid upplösning ska dessa följas. I annat fall skall tillgångar
användas såsom stämman beslutar och i enlighet med föreningens ändamål att främja lokalt
och regionalt utvecklingsarbete enligt Leadermetoden och allmännyttiga krav. Medlemmar
har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
Del av föreningens kvarvarande medel kan knytas till kommunernas medfinansiering och
dessa regleras via särskilda avtal. Skrivelse har skickats till kommunerna med framställan att
kvarvarande tillgångar får överföras till Leader Stockholmsbygd för att användas i enlighet
med föreningens ändamål att främja lokalt och regionalt utvecklingsarbete.
Övriga tillgångar kommer främst från tidigare inbetalda medlemsavgifter. Efter betalning av
de sista kostnaderna för bokslut/revision o. dyl. kommer det att finnas totalt ca 19 000 kr
kvar. Dessa ska enligt stadgarna användas ”… såsom stämman beslutar och i enlighet med
föreningens ändamål att främja lokalt och regionalt utvecklingsarbete enligt Leadermetoden
och allmännyttiga krav.”

Med ovanstående som grund yrkar styrelsen:
– att årsmötet beslutar att kvarvarande medel i Leader Uross från
programperioden 2007 – 2013 överförs till Leader Stockholmsbygd för att
användas för lokalt ledd utvecklingsarbete under programperioden 2014 – 2020.

