Stadgar för Edsleskogs Byalag
Dessa stadgar är antagna av Edsleskogs Byalag vid årsmöte den 3/2 2008
förutom § 19 som är antagen vid konstituerande årsmöte 21/10 2007.
Allmänna bestämmelser
§1
Edsleskogs Byalag är en religiöst och politiskt obunden ideell förening som
skall tillvarata Edsleskogsbygdens intresse.
§2
Edsleskogs Byalags ändamål är:
•

Att Tillvarata Edsleskogsbygdens intresse.

•

Att Främja Edsleskogsbygdens utveckling.

•

Att Engagera Edsleskogsbygdens invånare med olika arrangemang.

§3
Edsleskogs Byalag har inga speciella kriterier för medlemskap, utan alla med
intresse för bygden äger rätt att bli medlem.
§4
Medlemsavgift uttages ej.
§5
Byalagets beslutande organ är årsmöte och styrelse. Årsmötet och styrelsen kan
delegera beslutande rätt och arbetsuppgifter till sektion, arbetsgrupp eller
enskilda personer. Byalagets övriga organ är revisorer och valberedning.
§6
Byalagets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

För Byalagets förbindelser svarar endast Byalagets tillgångar, vari inräknas
förfallna men ej betalda avgifter.
Årsmöte
§7
Årsmötet består av medlemmar, där varje medlem såväl permanent- som
fritidsboende och även markägare äger en röst.
Fullmakter kan ej förekomma.
§8
Ordinarie årsmöte skall hållas före utgången av februari månad.
Kallelse till årsmöte annonseras i ortspressen senast 14 dagar före beslutad
årsmötesdag.
§9
På ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas.
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justeringsmän
5. Fråga om mötet blivit behörigen kallat
6. Godkännande av dagordningen
7. Styrelsens berättelse gällande verksamhet och räkenskaper
8. Revisionsberättelse
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av:
•
Ordförande, för en tid av ett år
•
Styrelseledamöter, tre ledamöter för en tid av två år
•
Styrelseledamöter, tre ledamöter för en tid av ett år.
•
Revisorer, en för en tid av två år och en för en tid av ett år.
•
Revisorsuppleant, en för en för en tid av ett år
•
Valberedning, en för en tid av två år och en för en tid av ett år.
•
Valberedning, en suppleant för en tid av ett år.
•
11.Mötets avslutning.

§ 10
Extra årsmöte skall hållas om styrelsen eller revisorerna anser det nödvändigt
eller om minst 50% av medlemmarna så kräver.
Kallelse till extra årsmöte samt handlingar skall annonseras senast sju dagar före
extra årsmöte. I annonseringen skall redogöras för vad som föranlett extra
årsmöte.
§ 11
Vid årsmötet får ej andra ärenden avgöras än de som upptages på dagordningen.
Diskussion i andra frågor kan äga rum, beslut i dessa frågor får ej fattas.
Styrelse
§ 12
Styrelsen består av ordförande och 6 ledamöter.
Ordförande väljs för en mandattid av ett år och övriga ledamöter med hälften
varje år med två års mandattid.
Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare och övriga funktionärer som kan
erfordras.
Firmatecknare: kassör och ordförande är tillsammans firmatecknare.
Styrelsen kan dessutom utse särskilda arbetsgrupper och adjungera till sig
personer för särskilda arbetsuppgifter.
Adjungerad ledamot har yttrande och förslagsrätt men ej rösträtt.
Styrelsen får fatta beslut om kallelse utsänts till samtliga styrelseledamöter
senast 7 dagar före mötet och minst hälften av ledamöterna är närvarande.
§ 13
Styrelsen åligger:
• Att verka för Byalagets ändamål enligt § 2
• Att verkställa årsmötets beslut
• Att förvalta och redovisa byalagets medel
• Att utarbeta verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår

Revisorer
§ 14
Byalagets revisorer är två ordinarie och en suppleant
Revisorerna skall granska Byalagets mål, verksamhet, räkenskaper och
förvaltning samt senast 30 dagar före årsmötet upprätta berättelse över
föregående års förvaltning och räkenskaper.
Valberedning
§ 15
Valberedningen består av tre ledamöter som utses av årsmötet. En utses till
sammankallande. Valberedningen åligger att avge förslag till de val som skall
ske på ordinarie årsmöte.
Beslutsfattande, stadgefrågor mm.
§ 16
Beslut fattas genom enkel majoritet med undantag för de fall som anges i §18
och §19.
Vid lika röstetal i öppen votering gäller det förslag som biträdes av sittande
ordförande.
§ 17
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall, för att bli gällande, biträdas av
minst två tredjedelar (2/3) av vid ordinarie årsmöte avgivna röster.
Uppnås inte sådan majoritet, erfordras godkännande även av nästkommande
ordinarie årsmöte.
§ 18
För upplösning av Byalaget fordras beslut härom med minst två tredjedelar (2/3)
av avgivna röster på två av varandra följande årsmöten. Minst fyra (4) veckor
skall det vara mellan mötena.

Årsmötet som beslutat om upplösning skall samtidigt besluta om disponerande
av Byalagets tillgångar.
§ 19 (antagen den 21/10 2007 )
Byalaget är helt fristående från tidigare existerande byalag i Edsleskog.Byalaget
med dess styrelse ansvarar därmed ej för beslut som tagits eller åtgärder som
vidtagits av det tidigare byalaget och har ej heller ansvar för eventuella
kvarvarande skulder eller gentemot andra anspråk som riktats mot det tidigare
byalaget.

