§
§1

Stadgar för Dvärsätts Byalag

Syfte och mål.
Byalaget är en ideell förening med uppgift att främja utvecklingen i Dvärsätt med omnejd. Den är politiskt och religiöst obunden.







§2

Byalaget skall främja möjligheterna till en levande fritid.
Byalaget driver Grönänge Dansbana, med servering och Bagarstugor.
Byalaget skall stödja, anordna och samordna för bygdens invånare
värdefulla och stimulerande aktiviteter.
Byalaget skall vara lyhört för enskilda och föreningars idéer och
engagemang samt vara ett forum för samverkan mellan föreningar
och intresseorganisationer.
Byalaget skall verka för en långsiktig och hållbar utveckling av områdets boendemiljö, näringsverksamhet, kultur, skola och miljö
Byalaget skall fungera som en remissinstans till kommunala och
andra organ i frågor som berör verksamhetsområdet

Medlemskap.
Enskilda personer som vill verka för byalagets mål och syfte kan erhålla
medlemskap.
Medlems skyldighet
Medlem är skyldig att rätta sig efter stadgarna och de beslut som fattas
vid årsmötena. Medlem skall vidare verka för Byalagets utveckling och
samhörighet.
Uteslutning ur Byalaget
Medlem utesluts automatiskt om man inte betalar årsavgiften. Medlem
som bryter mot stadgarna, eller som uppenbart skadar föreningen, eller
motarbetar föreningens intressen och ändamål, kan uteslutas av styrelsen.
Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämma genom att anmäla detta till styrelsen inom tre månader från det
att meddelandet om uteslutning avsänts till honom. Medlem som blivit
utesluten ur föreningen, får inte fram till avgången delta i överläggningar
och beslut om föreningens angelägenheter. Utesluten medlem äger ej
rätt att återfå sin avgift. För giltigt beslut om uteslutning krävs att minst
två tredjedelar av de röstande biträder beslutet. Underrättelse om uteslutning skall skriftligen överlämnas till den berörde. Före sådant beslut
skall medlemmen beredas tillfälle att yttra sig.
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§3

Avgift
Medlemsavgiften bestäms vid ordinarie årsmöte. Medlemskapet gäller
från årsmöte till årsmöte. Detta gäller oavsett när under året man betalt in
avgiften, om man inte särskilt angivit att det gäller för kommande år.

§4

Styrelsens verksamhet
Styrelsen är det förberedande, verkställande och förvaltande organet
samt det beslutande organet mellan årsmötena.
Styrelsen har till uppgift att se till att de beslut som föreningsmötena fattar genomförs. Styrelsen ansvarar också för administration, ekonomi och
olika aktiviteter för medlemmarna.
Styrelsen förbereder de frågor som ska diskuteras på ett medlemsmöte.
Medlemsmötena tar sedan ställning till alla frågor som har stor betydelse
för föreningen, till exempel planeringen av verksamheten (i den ingår
även föreningens ekonomi).
Styrelsen ansvarar gemensamt för föreningens verksamhet inför medlemmarna. Den har också det juridiska ansvaret för föreningen i förhållande till samhället. Det innebär att styrelsen har ett rättsligt ansvar, den
kan till exempel ingå avtal och vara part inför domstol.
Styrelsen skall se till att föreningen har en väl fungerande organisation.
Styrelsen är skyldig att till revisorer lämna räkenskaper och verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan senast under januari månad.

§5

Firmatecknare
Byalaget, samt giro och bank tecknas av hela styrelsen, eller av ordförande och kassör var för sig.

§6

Revisorer / Revision
För granskning av räkenskaperna väljer årsmötet två revisorer och en
suppleant. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper. Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens handlingar, när helst de så begär. Senast under januari månad skall
styrelsen till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiska
ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.
Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet till styrelsen överlämna
revisionsberättelsen med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet för styrelsen att framlägga vid årsmötet.

§7

Årsredovisning
Byalagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december. Årsredovisningen
skall innehålla balansräkning och resultaträkning.
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§8

Kallelse till Årsmöte
Kallelse ombesörjs av styrelsen och skall skriftligen vara medlemmarna
tillhanda senast två veckor före mötet samt annonseras på Byalagets
hemsida. I kallelsen skall framgå när motioner skall vara styrelsen tillhanda för att kunna tas upp på årsmötet.

§9

Byalagets Årsmöte
Årsmötet / Extra årsmöte är Byalagets beslutande organ.
Årsmötet skall hållas årligen senast i mars månad. Motion till årsmötet
skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka före årsmötet.
Beslut fattas med ja- eller nejrop, eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.
Följande ärenden behandlas och skall finnas med på dagordningen:
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Årsmötets öppnande
Fastställande av dagordning samt eventuella övriga frågor
Val av ordförande, sekreterare och en justeringsman, tillika rösträknare, till mötet.
Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.
Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande under en tid av ett år
Val av minst fyra och max åtta ledamöter, för en tid av två år, samt
noll till två suppleanter.
Val av ledamöter till Grönängesektionen för en tid av två år
Val av ledamöter till Nöjes- och Fritidssektionen för en tid av två år.
Val av ledamöter till övriga sektioner för en tid av två år
Val av två revisorer och en suppleant för en tid av ett år
Val av två ungdomsrepresentanter för en tid av ett år
Val av ledamöter till valberedningen för en tid av ett år
Fastställande av medlemsavgift det kommande året
Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Behandling av styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden
Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år
Fastställande av budget
Övriga frågor
Avslutning
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§ 10

§ 11

Extra årsmöte hålls när styrelsen finner det erforderligt, eller när minst
hälften av medlemmarna i byalaget kräver det. Kallelse till extra årsmöte
ombesörjs av styrelsen och skall skriftligen vara medlemmarna tillhanda
senast två veckor före mötet samt annonseras på Byalagets hemsida. Till
kallelsen skall bifogas förslag till dagordning.
Extra årsmöte får endast behandla den eller de frågor, som angetts i
kallelsen.
.
Rösträtt
Varje medlem från 16 år äger en röst. Rösträtt skall utövas av medlem
personligen eller genom skriftlig dagtecknad fullmakt. Varje medlem får
förutom sig själv endast företräda en (1) medlem. Medlemsmötet är
beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande på mötet.
Beslut fattas med ja- eller nejrop, eller efter omröstning (votering) om
sådan begärs.

Byalagets styrelse
Styrelsen skall bestå av minst fyra och max åtta ledamöter (exklusive
ordförande), för en tid av två år, samt noll till två suppleanter.
Ordföranden utses av årsmötet för ett år i taget. Övriga ledamöter väljs
för två år.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är
närvarande och deltar i beslutet.
Som styrelsens beslut gäller den mening som erhållit det högsta röstetalet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.
Justerade styrelseprotokoll skall på lämpligt sätt göras tillgängliga för
byalagets medlemmar.
Styrelsen utser firmatecknare och insänder justerat protokollsutdrag över
beslut till berörda instanser (post och bank).

§ 12

Stadgeändring.
Ändring av dessa stadgar sker vid ett ordinarie årsmöte.
Beslut om ändring av stadgarna kräver att minst två tredjedelar av de
röstande på årsmötet biträder beslutet.

§ 13

Upplösning.
Beslut om upplösning av byalaget skall fattas av två på varandra följande
medlemsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Vid vardera tillfället krävs att minst 2/3 av de röstberättigade godkänner beslutet.
Om Byalaget upplöses skall föreningens tillgångar överlämnas till
verksamhet med liknande syfte eller annat välgörande ändamål för bygden.

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2009-03-29.
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