Förslag till nya stadgar för Vråkabygdens Byalag
§1.

Namn
Föreningens namn är Vråkabygdens Byalag.

§2.

Ändamål
Vråkabygdens byalag är en ideell förening som är religiöst och politiskt
obunden.
Föreningens syfte är att genom olika arrangemang och aktiviteter främja de
social gemenskap, verka för bygdens utveckling och attraktionskraft för både
permanent- och fritidsboende samt värna om bygdens natur - och kulturvärden.
Mogården är Vråkabygdens byalags förenings- och aktivitetslokal. Föreningen
förvaltar och ansvarar för Mogårdens löpande skötsel som utförs av föreningens
medlemmar på ideell basis.

§3.

Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och följer dess
stadgar.

§4.

Medlemsavgifter, övriga intäkter och tillgångar/skulder
Medlem skall betala en årlig medlemsavgift till föreningen. Medlemsavgiftens
storlek fastställs av årsmötet. Medlemsavgifterna skall tillsammans med bidrag,
intäkter från arrangemang m.m. användas för att bekosta föreningens
verksamhet.
Medlem äger inte del i föreningens tillgångar, liksom hen inte heller ansvarar för
föreningens skulder.

§5.

Styrelsen
Föreningens verksamhet drivs av styrelsen. Styrelsen väljs vid årsmötet.
Styrelsen skall bestå av minst sex ledamöter och två suppleanter. Ordförande
väljs på ett år, övriga ledamöter på två år. Styrelsen är beslutsmässig när minst
fem ledamöter är närvarande. Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per
år.
Styrelsen har rätt att göra nödvändiga investeringar under förutsättning att
besluten är enhälliga enligt styrelseprotokoll. Firmatecknare är föreningens
ordförande och kassör och utses av årsmötet.

§6.

Valberedning
Valberedning väljs för ett år vid årsmötet och skall bestå av två ledamöter varav
en är sammankallande.
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§7.

Revison
För granskning av byalagets räkenskaper skall årsmötet välja två revisorer.
Dessa väljs för ett år.
Räkenskaperna med verifikationer, styrelseprotokoll och övriga handlingar
avlämnas senast tre veckor före ordinarie årsmöte till revisorerna.
Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast en vecka före årsmöte.

§8.

Årsmöte
Årsmöte skall hållas senast sista april. Kallelse skall ske minst två veckor i
förväg genom annonsering på anslagstavlor, e-postutskick samt annonsering i
annat forum som styrelsen finner lämpligt.

§9.

Upplösning
Beslut om föreningens upplösning tas vid två på varandra följande årsmöten
varav ett är ordinarie.
I händelse av upplösning, beslutar årsmötet om kvarvarande medels användning
eller överflyttande.

§10.

Stadgeändringar
Stadgeändring är giltig efter beslut av årsmötet.
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