Stadgar fö r fö reningen
Gammelbo Byalag
1 Föreningens firma
Föreningens firma är Gammelbo Byalag som är en ideell förening med säte i Lindesbergs
kommun.
2 Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att främja och utveckla bygdens angelägenheter som är av
gemensamt intresse.
3 Medlemskap
Medlem i föreningen är den som verkar för föreningens ändamål och som förbinder sig att följa
föreningens stadgar. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har
försummat att betala av årsmötet beslutad medlemsavgift, motarbetat föreningens ändamål
eller verksamhet eller på annat sätt väsentligen skadat föreningens intressen.
Beslut om medlemskap och uteslutning av medlem prövas och beslutas av styrelsen.
4 Medlemsavgift
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.
5 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, fyra övriga ledmöter jämte två ersättare. Vid val av ledamöter till
styrelsen ska en blandning av fast boende och sommarboende eftersträvas.
Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, en sekreterare och en kassör.
Vid föreningens första årsmöte väljs minst hälften av ledamöterna för två år. Övriga ledamöter
och ersättare väljs för ett år. Därefter väljs samtliga ledamöter på två år och ersättare för ett år.
6 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och omhänderhar dess angelägenheter.
Styrelsen beslutar å föreningens vägnar, såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens angelägenheter och föra
räkenskaper, samt upprätta en årsredovisning.
Styrelsen beslutar om inrättande av arbetsgrupper, sammankallande för grupperna och
gruppernas uppdrag.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre
styrelseledamöter begär det.
Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder. Avgörande vid val sker
dock genom lottning.
Vid förfall för ledamot inträder ersättare. Avgår ledamot före mandatperiodens utgång inträder
ersättare i dennes ställe för tiden fram till nästa årsmöte.
7 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och kassör i förening.
8 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.
Antagna 110903 – Ändringar antagna 180519

Styrelsens årsredovisning, inklusive verksamhetsberättelsen, ska lämnas till föreningens revisor
för granskning senast 4 veckor före ordinarie årsmöte.
9 Revisor
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en av årsmötet utsedd revisor. Senast 1 vecka före
ordinarie årsmöte ska revisionsberättelsen avges.
10 Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska hållas årligen senast
den 31 maj på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse kan skickas/mailas till alla
medlemmar tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före ordinarie årsmöte och senast 7 dagar före
extra årsmöte. Kallelsen ska också anslås på byns anslagstavla och i Ramsberg.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av protokollsjusterare och rösträknare
4. Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret
7. Revisionsberättelse för räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. Behandling av inkomna motioner
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande räkenskapsåret
12. Val av revisor och ersättare
13. Val av styrelseordförande för föreningen
14. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
15. Val av ledamöter och ersättare i valberedningen
16. Övriga frågor
11 Extra årsmöte
Extra årsmöte ska hållas när styrelsen eller föreningens revisor finner det nödvändigt eller när
minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av
begäran ska framgå det ärende, eller de ärenden, som medlemmarna vill att det extra årsmötet
ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.
12 Rösträtt
Vid årsmötet har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom
ombud.
13 Ändring av föreningens stadgar
Ändring av föreningens stadgar beslutas av årsmötet. Förslag om ändring av stadgarna kan
lämnas av såväl styrelsen som av enskild medlem.
14 Upplösning av föreningen
Föreningen kan upplösas efter beslut av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett
ordinarie årsmöte. För att upplösa föreningen krävs minst 75 procents majoritet av antalet
röstberättigade vid besluten. Årsmötet ska i samband därmed även ta ställning till hur
föreningens tillgångar fortsättningsvis ska användas.
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