Stadgar för Springlidens byaförening

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Springlidens byaförening

§ 2 Geografiskt verksamhetsområde
Byaföreningens geografiska verksamhetsområde är byn
Springliden och närliggande gårdar.

§ 3 Ändamål och verksamhet
Föreningen, som är politiskt och religiöst neutral, har till ändamål
att främja medlemmarnas intressen i frågor som berör Springliden.
Föreningen ska vara ett forum för att analysera, debattera och
behandla ärenden som berör Springlidens framtid och utveckling,
och för att initiera aktiviteter för att genomföra dessa.
Byaföreningen ska inte bedriva någon understödjande verksamhet
eller överta andras ekonomiska åtaganden.
Byaföreningen ska som främsta uppgift verka för drift och
underhåll av byalokal och bagarstuga på byaföreningens fastighet
samt elljusspår och initiera och genomföra aktiveter som främjar
medlemmarnas intressen.

§ 4 Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan erhållas av den som bor inom
föreningens geografiska verksamhetsområde och som kan
förväntas följa föreningens stadgar och beslut. Övriga intresserade
kan delta som stödmedlemmar i föreningen.

§ 5 Årsavgift
Årsavgiften tas ut per hushåll. Alla som ingår i hushållet blir
därigenom medlemmar.
Avgiftens storlek ska beslutas av årsmötet.
Årsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen
bestämmer.

§ 6 Övriga avgifter
Avgifter för hyra av samlingslokal och bagarstuga ska beslutas av
årsmötet.
Årsmötet ska även besluta om eventuella andra avgifter.

§ 7 Medlemsförteckning
Det åligger styrelsen att föra medlemsförteckning. Av
förteckningen ska framgå medlemmarnas namn, telefonnummer
och i förekommande fall e-postadress.

§ 8 Utträde
Medlemskapet förlängs årsvis genom erläggande av årsavgift. Om
avgift inte betalas förfaller medlemskapet.
Medlem som önskar utträda ur föreningen kan anmäla detta till
styrelsen.

§ 9 Uteslutning
Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt
skadar eller motarbetar föreningen kan, efter förslag från
styrelsen, uteslutas av årsmötet.

§ 10 Styrelse
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av
ordförande och 4 ordinarie ledamöter samt 5 suppleanter.
Minst 2 ordinare ledamöter och 2 suppleanter bör vara kvinnor.
Årsmötet väljer ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter.
Mandattiden för ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter
ska vara 2 år.
Styrelsen ska snarast möjligt efter årsmötet konstitueras, dvs
styrelseuppdragen ska fördelas.
Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ordinarie ledamöter eller
deras ersättare (suppleanter) är närvarande.
Styrelsen sammanträder enligt beslutad mötesplan eller när
ordföranden eller någon av styrelsens ledamöter begär
sammanträde.

§ 11 Årsmöte / föreningsstämma
Byaföreningen ska varje år hålla årsmöte före den första mars.
Extra föreningsstämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner
det nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar
kräver det genom skriftlig begäran till styrelsen.
Vid årsmöte/föreningsstämma har varje medlem en (1) röst.
Stödmedlemmar saknar rösträtt.
Både val och andra frågor avgörs genom öppen omröstning om
inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal har mötets
ordförande utslagsröst, men om det inträffar vid val sker lottning.
Kallelse till årsmöte/föreningsstämma ska ske genom affischering,
personliga utskick och om möjligt genom information på
webbplats.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.

Mötets öppnande
Fastställande av dagordning
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden
justera mötesprotokollet
5. Behandling av verksamhetsberättelse med ekonomisk
rapport
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelse och suppleanter
9. Val av två revisorer och en revisorsuppleant
10. Val av valberedning för nästa års val
11. Fastställande av avgifter
12. Arbetsplan för kommande år
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande
På extra föreningsstämma får bara de ärenden som angivits i
kallelse behandlas.

§ 12 Motioner
Medlem som vill få ett ärende behandlat i byaföreningen kan
framföra det muntligt eller skriftligt till ordförande eller ordinarie
ledamot i styrelsen.

§ 13 Räkenskaper och revision
Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den
31 december.
Styrelsen ska minst en (1) månad före ordinarie föreningsstämma
överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.
Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen senast sju dagar före
årsmötet.

§ 14 Upplösning av föreningen
Upplösning av föreningen verkställs om 2/3 av de röstberättigade
vid årsmötet kräver det. Om föreningen upplöses ska protokoll och
övriga handlingar bevaras och föreningens tillgångar fördelas
enligt årsmötets beslut.

§ 15 Stadgeändringar
Ändring av dessa stadgar kan ske om minst 2/3 av de
röstberättigade vid årsmötet vill genomföra ändringen.

Dessa stadgar är genomgångna, behandlade och antagna vid
årsmötet den 24 februari 2008

Roland Lundqvist
Ordförande i byaföreningen

