Stadgar för Bastuträsk By Byaförening

§1

Namn
Föreningens namn är Bastuträsk By Byaförening

§2

Säte
Föreningens säte är Bastuträsk By, Norsjö kommun

§3

Ändamål
Föreningen är idellt, religiöst och politisk obunden förening med syfte att bevaka
och tillvarata gemensamma intressen i Bastuträsk by och att därigenom skapa en
ökad gemenskap mellan byinnevånarna samt en trivsam
boendemiljö.
Föreningen skall vara naturlig kommunikationskanal mellan byinnevånarna,
kommunen och övriga samhällsfunktioner

§4

Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som har en anknytning till Bastuträsk By. Medlem är
den som har betalt medlemsavgift.
Medlemsregistret skall ej vara offentligt.
4.1 Röstlängd
Styrelsen ansvarar för medlemsregistret och dokumentation vid upprättande
av röstlängd vid beslutande möten.
Röstning via ombud är tillåten, fullmakt skall då visas innan mötets öppnande
och fullmakten räknas in i röstlängden. Varje medlem kan ha max en fullmakt.
Enbart mall från hemsidan får användas.
4.2 Uteslutning
Medlem som uppenbart motverkar föreningens ändamål och värderingar kan
uteslutas. För detta krävs beslut på årsmöte eller medlemsmöte. Röstning ska
ske slutet och med kvalificerad majoritet. Ärendet ska anges i kallelsen till
mötet.

§5

Medlemsavgift
Fastställande av medlemsavgifter sker vid ordinarie årsmöte. Betald medlemsavgift
återbetals ej. Medlemskap i föreningen krävs ger rösträtt under årsmöte,
majstämma och medlemsmöte.

§6

Verksamhetsår
Verksamhetsår skall vara kalenderår.

§7

Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, mötet skall avhållas före 15
mars. Årsmötet beslutar enligt fastställd dagordning.

Kallelse till ordinarie årsmöte skall ske skriftligen i byn på avsedd plats
och på föreningens hemsida senast 30 dagar före mötet.
Samtliga handlingar gällande årsmötet skall finnas tillgängliga på hemsidan eller
skriftligt från styrelsen på anmodan från medlem, senast en vecka före
mötet.
Ärenden skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till
styrelsen senast 14 dagar före mötet. Detta skall anges i kallelsen.
7.1 Röstlängd för årsmötet
Varje medlem har en röst.
Sittande styrelsemedlem har ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
eller vid val av revisorer.
7.2 Val av styrelse
Styrelseordförande väljs på ett år i taget. Resterande styrelseledamöter och
eventuella suppleanter väljs på två år i taget så sätt att halva styrelsen väljs
varje år.
Dagordning för årsmöte

§10

§1
§2
§3
§4
§5
§5

Årsmötets öppnande
Mötets behöriga utlysande och fastställande av röstlängd
Fastställande av dagordning
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av justerare tillika rösträknare för mötet

§6
§7
§8
§9
§10

Styrelsens verksamhetsberättelse
Kassörerns förvaltningsberättelse
Revisionsberättelse
Fastställelse av balansräkning och dispositioner
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§11
§12
§13
§15
§16
§17

Val av ordförande
Val av kassör
Val av ledamöter
Val av suppleanter
Val av revisorer
Val av valberedning

§18

Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhets

§19
§20

Förslag från styrelsen
Motioner från medlemmar och föranmälda frågor

Styrelsen
Styrelsen är föreningens verkställande organ och företräder föreningen under
verksamhetsåret.

Styrelsen ansvarar för arkivering av protokoll och övrig dokumentation.
Styrelsen ansvarar för förvaltning och aktuell förteckning av föreningens fasta
tillgångar. Vid eventuell försäljning av tillgångar skall medlemmar i första hand
beredas möjlighet till öppen budgivning.
Styrelsen skall tillsammans med administratörens ansvara för föreningens hemsida.
Medlem i föreningen har rätt att närvara på styrelsemöte om styrelsen ej har angett
annat i kallelsen till mötet.
10.1 Styrelsens konstitution
Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 5 ledamöter inklusive ordförande samt
upp till två suppleanter. Minst två av ledamöterna skall vara bofasta i Bastuträsk by.
Vid lika antal röster har ordförande utslagsröst.
Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande.
10.2 Firmateckning
Ordförande och kassör tecknar firman var för sig upp till ett belopp av 1500 kr,
Belopp utöver detta kräver ett protokollfört styrelsebeslut.
§11

Majstämma
Byastämman i maj beslutar i arbetsmässiga ärenden. Detta var tidigare det
ordinarie årsmötet och kallades för Majstämman.
Kallelse till majstämman skall ske skriftligen i byn på avsedd plats
och på föreningens hemsida senast 30 dagar före mötet.

§12

Medlemsmöte
Om styrelsen, revisorerna eller minst fem medlemmar medlemmar så önskar skall
ett medlemsmöte kallas. Styrelsen ansvarar för kallelsen.
Kallelse skall ske skriftligen i byn på avsedd plats och på föreningens hemsida
senast en vecka före mötet.

§13

Dokumentation
Protokoll skall finnas tillgängliga på hemsidan senast 14 dagar efter möte.
Protokollet behöver ej vara justerat för att publiceras på hemsidan.

§14

Stadgeändring
Ändring av föreningens stadgar kan endast beslutas av ordinarie årsmöte och
medlemsmöte.
Medlemmars förslag till ändringar skall vara styrelsen tillhanda senast två månader

före mötet.
Styrelsen ombesörjer att medlemmarna har tillgång till samtliga inkomna förslag
senast en månad innan mötet och till styrelsens kommentarer senast två veckor
innan mötet.
För beslut om ändring krävs minst 2/3 majoritet på mötet.
§15

Föreningens upplösning
Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast 3 månader före
beslutande årsmöte. Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts möjlighet
att yttra sig.
För beslut om föreningens upplösning krävs 2/3 majoritet på två av av
följande årsmöten.

varandra

Vid beslut om upplösning skall samma möte även besluta om fördelning av
föreningens tillgångar.

