Stadgar för Norrlandets Byalag

Norrlandets Byalag bildades vid ett sammanträde i Hembygdsgården i Bönan
söndagen den 22 juli 1973.

§1
Norrlandets Byalag är en sammanslutning av boende på Norrlandet, Bönan, Utvalnäs,
Harkskär och där utanför liggande öar. Byalagets uppgift är att tillvarataga medlemmarnas
ekonomiska miljö och sociala intressen, samt att återge byarna deras vitalitet som samhällen.
§2
Till medlemmar kan antagas alla boende inom området och övriga, som har intresse för eller
anknytning till byalagets verksamhet.
§3
Årsstämman är byalagets beslutande organ.
§4
Årsstämma hålles senast under april månad. Extra årsstämma hålles om styrelsen så beslutar
eller om en tredjedel av byalagets medlemmar till styrelsen gör framställning därom.
§5
Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Val av funktionärer vid stämman.
Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning
Styrelsens berättelse, verksamhetsberättelse.
Revisorernas berättelse.
Fastställande av balansräkning.
Fråga om ansvarsfrihet.
Fråga om arvoden och reseersättningar.
Val av styrelse och suppleanter.
Val av 2 revisorer jämte 2 suppleanter.
Fastställande av medlemsavgift.

§6
Vid årsstämman äger varje medlem en röst. Vid lika röstetal vinner den mening, som
företräds av stämmans ordförande, utom vid val då lotten skiljer.
§7
Skriftlig kallelse skall utgå till varje medlem minst två veckor före årsstämman.

1

§8
Motionsrätt tillkommer varje medlem. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka
före årsstämman.

§9
Byalagets styrelse som har sitt säte i Gävle utövar ledningen av byalagets verksamhet i
enlighet med dess stadgar. Styrelsen består av högst 5 ledamöter jämte 5 suppleanter.
Styrelsen väljes av ordinarie årsstämma för en tid av 2 år. Vid första ordinarie årsstämma,
som följer efter den vid styrelsen första gången valts, uttages genom lottning att avgå hälften
eller vid udda antal närmst under hälften att avgå. Suppleanter väljes för ett år i taget.
§ 10
Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör samt de som har att teckna
byalagets firma. För beslutsfattande i styrelsen måste minst halva antalet ledamöter vara
närvarande.
§ 11
Styrelsen sammanträder då ordföranden finner så nödigt eller minst två ledamöter så begärt.
Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som
ordförande företräder.
§ 12
Styrelsen åligger:
- att verkställa de av byalaget fattade besluten
- att verka i enlighet med stadgarna
- att verka för en fulltalig anslutning till byalaget
- att förbereda ärenden som skall förekomma vid byalagets möten
- att gemensamt ansvara för fullföljandet av byalagets uppgifter
- att ansvara för byalagets verksamhet och förvaltning av dess tillgångar
- att ombesörja uppbörd av medlemsavgifter
- att avge rapporter, redovisningar och yttranden
§ 13
Styrelsens verksamhet och räkenskaper granskas av revisorerna.
§ 14
Byalagets räkenskapsår omfattar kalenderår. Räkenskaperna och styrelsens berättelse skall
senast två månader efter räkenskapsårets utgång överlämnas till revisorerna för granskning.
Revisionen skall vara verkställd och berättelsen därom styrelsen tillhanda senast en vecka före
årsstämman.
§ 15
Vid överträdelse av stadgar kan medlem uteslutas.
§ 16
Vid utträde ur föreningen skall medlem härom skriftligen till styrelsen hemställa.
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§ 17
Stadgar godkännes av minst 2/3 majoritet av årsstämman. Förslag till ändring av stadgar skall
tillställas styrelsen skriftligen senast en månad före årsstämman.

§ 18
Föreningen upplöses av minst 2/3 majoritet av två på varandra följande årsstämmor varav en
skall vara ordinarie.

_________________

Stadgarna är antagna vid Byalagets ordinarie årsstämma 1974.
Vid Byalagets ordinarie årsstämma 1979 beslutades om ändrat verksamhetsår till kalenderår.
Vid Byalagets ordinarie årsstämma 2003 beslutades om utvidgat verksamhetsområde.
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