STADGAR FÖR SÖRSJÖNS BYALAG

§ 1 Förening
Den ideella föreningen som byalaget utgör heter Sörsjöns byalag.

§ 2 Byalagets uppgift
Sörsjöns byalag är obunden till politiska partier, religiösa samfund och övriga organisationer.
Dess uppgift är att:
• Tillvarata byns intressen.
• Värna om bygdens traditioner, kultur och historia.
• Arbeta för dess framtida utveckling.
• Organisera aktiviteter för byborna.
• Ordna för bybornas trivsel och gemenskap.
• Fungera som remissinstans gentemot myndigheter och andra organ som berör
verksamheten.
• Vara ett forum för samverkan mellan enskilda, föreningar och
intresseorganisationer.
• Vara en mötesplats för de fast bosatta och fritidsbosatta.
§ 3 Omfattning av Sörsjöns byalag
I Sörsjöns byalag ingår invånarna i Sörsjön, Åsbo, Husvallgölen, Öjvallberget, Hägnåsen,
Morbäckssätern och Storbron.

§ 4 Medlemskap och rösträtt
Som medlem med rösträtt räknas den som är fast bosatt i Sörsjön och ingående byar i
byalaget. Rösträtten begränsas till en röst per person. Som medlem utan rösträtt räknas den
som är semesterboende eller äger fritidsfastighet i ingående byar. Medlemmar utan rösträtt får
närvara vid möten, men har endast förslagsrätt.

§ 5 Föreningens styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som består av lägst fem och högst sju
ordinarie ledamöter samt lägst två och högst tre suppleanter.
En ordförande och en kassör väljs för en tid av två år. Växelvis väljs en vice ordförande och
en sekreterare för en tid av två år. Övriga ordinarie ledamöter väljs för en tid av ett år.
Suppleanterna väljs för en tid av ett år.
Styrelsen sammanträder på kallelsen av ordföranden och skall föra protokoll över vid
sammanträdet behandlade ärenden.

§ 6 Valberedning
Valberedningen skall bestå av minst två och högst tre ledamöter, varav en är sammankallande,
och en suppleant. Valberedningen väljs på ett år.

§ 7 Möten
Föreningens möten är årsmöten, kvartalsmöten samt andra tillfällen där byalaget behöver ha
protokollförda möten. Föreningen sammanträder till årsmöte före april månads utgång.

§ 8 Kallelse
Kallelse till årsmöten skall ske minst 14 dagar före utsatt tid. Kallelsen utgår i byns gängse
affischeringsplatser samt på Sörsjöns hemsida.

§ 9 Röstning
All omröstning vid föreningens möten verkställs öppet, om inte mötet för visst fall beslutar,
att omröstningen skall vara sluten.
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 10 Motioner
Motioner, som medlem önskar få behandlade vid årsmötet, skall senast före februari månads
utgång lämnas in till styrelsen.

§ 11 Årsmötets dagordning
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Mötet öppnas
2. Frågan om mötets behöriga utlysande
3. Val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare.
4. Godkännande av dagordning.
5. Fastställande av röstlängd.
6. Föredragning av verksamhetsberättelse
7. Föredragning av ekonomisk berättelse
8. Föredragning av revisionsberättelse
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
11. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör
12. Val av två revisorer
13. Val av valberedning
14. Behandling av inkomna motioner
15. Övriga ärenden
16. Mötet avslutas

§ 12 Extra årsmöte
Ett extra årsmöte får hållas tidigast 30 dagar efter ordinarie årsmöte. Endast det som föranlett
mötet upptas till behandling. Kallelse sker på samma vis som för ordinarie årsmöten.

§ 13 Föreningens ekonomi
Verksamhetsåret löper från den 1 januari till den 31 december. Styrelsen skall för föreningens
ändamål förvalta dess tillgångar.

§ 14 Firmateckning
Föreningen tecknas, förutom av styrelsen, av ordförande och kassör, var för sig.

§ 15 Stadgeändring
Beslut om stadgeändring skall fattas av ett extra årsmöte eller av två stämmor i följd med 2/3
majoritet av de närvarande medlemmarna.

§ 16 Föreningens upplösning
Beslut om upplösande av föreningen skall fattas av ett extra årsmöte eller av två stämmor i
följd med 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna. Vid föreningens upplösning skall
dess tillgångar användas på sätt som årsmötet beslutar om.

Stadgarna antagna vid föreningens bildande.
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