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Stålboga byalag
för ett trevligt, trivsamt och levande samhälle

Stadgar för Stålboga byalag
§ 1 Föreningens namn
Stålboga byalag.
§ 2 Föreningens säte
Stålboga i Flens kommun.

§ 3 Föreningens ändamål
Stålboga byalag har som målsättning att tillvarata och främja byinvånarnas gemensamma
intressen samt att vara ett gemensamt språkrör utåt. Föreningens verksamhet bedrivs på
icke-kommersiell grund.

§ 4 Föreningens arbetssätt och regler
Föreningen skall sträva efter att bedriva en verksamhet som tillgodoser invånarnas
gemensamma intressen oberoende av ålder och förutsättningar i övrigt. Föreningen är
partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 5 Inträde och medlemskap
Medlem i föreningen kan det hushåll1 i Stålboga bli som ansluter sig till föreningens stadgar
och betalar medlemsavgift. Årsmötet beslutar om hur stor medlemsavgiften skall vara och
styrelsen svarar för registrering av föreningens medlemmar. Årsavgiften ska betalas senast
30. april och gäller för närmast kommande verksamhetsår. Medlem som ej respekterar
byalagets stadgar och arbetssätt eller inte betalar stadgad medlemsavgift utesluts ur
byalaget.

§ 6 Föreningens ledning
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.
Styrelsen, som väljs på årsmötet, består av fem ledamöter. Ledamöterna väljs för en tid av
ett – två år enligt ett rullande schema där ordföranden väljs på 1 år, sekreterare och kassör
på 2 år och övriga ledamöter på 1 år.2Ordföranden utses av årsmötet, medan styrelsen i
övrigt konstituerar sig själv. Styrelsen är föreningens verkställande organ och är
beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande.
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Hushåll definieras enligt allmänt vedertagna definitioner av hushållsbegreppet.

För föreningens första verksamhetsår väljs kassör och sekreterare på 1 respektive 2 år för att uppnå
kontinuitet i styrelsearbetet.
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Firmatecknare är föreningens ordförande och kassör, var för sig.
§ 7 Föreningens räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår löper från 1.maj t o m 30. april. Räkenskaperna skall jämte
verifikationer och protokoll av styrelsen överlämnas till revisorerna senast vid maj månads
utgång.

§ 8 Föreningens möten
Årsmöte skall hållas varje år under perioden vecka 23 – 28.
Extra föreningsmöte utöver årsmötet skall hållas efter beslut av styrelsen eller om det begärs
av minst trettio procent av medlemmarna.
Kallelse till årsmöte, eller extra årsmöte, skall utgå genom meddelande på Stålbogas
anslagstavla samt via e-post senast tre veckor före mötesdagen. Kallelse till föreningsmöte
skall utgå genom meddelande på Stålbogas anslagstavla samt via e-post senast en vecka
före mötesdagen.
Samtliga kallelser skall dessutom anslås på byalagets hemsida vid samma tidpunkt.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1 Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett
2 val av ordförande för mötet
3 Val av sekreterare för mötet
4 Val av två justerare
5 Val av rösträknare
6 Styrelsens årsberättelse
7 Revisorernas berättelse
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9 val av ordförande för ett år
10 Val av övriga styrelseledamöter för ett resp två år
11 Val av revisorer
12 Val av valberedning
13 Beslut om årsavgift
14 Behandling av andra av styrelsen eller enskild medlem väckta frågor eller lämnade
motioner.
För att ett ärende skall kunna tas upp på årsmötet måste anmälan göras skriftligen till
styrelsen före april månads utgång.
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Vid årsmöte eller föreningsmöte sker val genom sluten omröstning om det begärs av någon.
Övriga beslut avgörs genom majoritet av de i omröstningen deltagande. Omröstningen sker
öppet.
Vid omröstningar räknas ett hushåll som en röst. Medlem kan delta i omröstning via företedd
fullmakt.

§ 9 Revision
Vid årsmötet väljs två revisorer för ett år. Revisorerna skall granska föreningens verksamhet
för det gångna verksamhetsåret och avge skriftlig berättelse till årsmötet.

§ 10 Övrigt
Ändring av dessa stadgar görs av årsmöte eller föreningsmöte. Kallelse till sådant
föreningsmöte skall ske på samma sätt som till årsmöte med redogörelse för det förslag till
stadgeändring som skall behandlas.
Beslut om att föreningen skall upplösas fattas av årsmöte. I samband med sådant beslut
skall särskilt beslut fattas om användningen av föreningens kvarvarande tillgångar.
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