Stadgar för Byalaget Södra Mellby kyrkby. Antagna vid bildandet i Södra Mellby
kyrksal 2001-07-10. Reviderade vid årsmöte 2008-03-25.
§ 1 Föreningens namn är Byalaget Södra Mellby kyrkby.
§ 2 Södra Mellby kyrkbys byalag är en ideell, politiskt obunden förening, vars
huvudsakliga geografiska verksamhetsområde utgörs av Södra Mellby kyrkby enl.
karta.
§ 3 Föreningens ändamål är att
- företräda Södra Mellby kyrkbys och dess befolknings gemensamma intressen och
skapa intresse för byns historia och kultur samt bevara dess traditioner.
§ 4 Till medlem i föreningen kan antas alla hushåll som
-

är fast boende eller äger fastighet inom byalagets verksamhetsområde enlig
bilagd karta och
som betalat av byalaget beslutad årsavgift.

Varje medlem (hushåll) ägaren röst. Medlem äger rätt att vid röstning representeras
genom fullmakt.
Stödmedlem kan antas, dock utan rösträtt.
§ 5 Föreningens styrelse består av 7 ledamöter, alla ordinarie. För giltigt beslut gäller
enkel majoritet. Mötets ordförande har utslagsröst.
Styrelseledamöter väljs för två år, dock väljs vid föreningens första möte hälften av
dem på ett år.
Ordföranden väljs vid årsmötet för ett verksamhetsår.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Övriga
arbetsgrupper väljs vid behov.
§ 6 Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordföranden och
kassören var för sig. Styrelsen kan därutöver ge ledamot begränsad
firmateckningsrätt.
§ 7 Årsmöte utser årligen 2 revisorer och 2 ersättare för dessa.
Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
§ 8 Ordinarie årsmöte hålls före april månads utgång.
Extra möte kan hållas efter beslut av styrelsen eller när mer än hälften av
medlemmarna begär detta. Sådan begäran ska ske skriftligen. I skrivelsen ska anges
det ärende som ska behandlas.
Kallelse till årsmöte sker minst 4 veckor före mötet. Motioner till årsmötet ska vara
inlämnade senast 2 veckor före mötet.
Årsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som deltar i
mötet.

§ 9 Föreningens medlemmar kallas till allmänt föreningsmöte då styrelsen så
beslutar. Kallelse till allmänt föreningsmöte sker genom anslag på lämpliga platser
minst åtta dagar i förväg.
§10 Vid ordinarie årsmöte ska förekomma:
a) Mötets öppnande
b) Val av ordförande för mötet
c) Val av sekreterare för mötet
d) Val av två justerare, tillika rösträknare
e) Godkännande av kallelse och dagordning
f) Styrelsens verksamhetsberättelse
g) Revisorernas berättelse
h) Fastställande av balansräkning
i) Ansvarsfrihet för styrelsen
j) Fastställande av medlemsavgift
k) Val av ordförande för ett år
l) Val av styrelseledamöter
m) Val av revisorer och ersättare för dessa
n) Val av valberedning
o) Från medlemmar inkomna motioner
p) Övriga frågor
q) Avslutning
§ 11 Beslut om ändring av dessa stadgar fordrar godkännande av 2/3 av de
röstande vid två på varandra följande möten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte.
§ 12 Beslut om byalagets upplösning ska ha fattats vid två på varandra följande
möten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. För giltigget krävs godkännande av
minst 2/3 av de röstande.
Föreningens vid upplösning behållna medel används på sätt som de röstande vid de
två mötena beslutar. Dock ska ev. kvarvarande tillgångar härrörande från
donationer/gåvor först fördelas enligt givarens önskemål.

