STADGAR FÖR GLÖTE BYALAG

2016-03-28

§ 1 FIRMA
Föreningens firma är Glöte Byalag, organisationsnummer 893202-0483.
§ 2 ÄNDAMÅL
Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religöst obunden, skall verka för att på
alla områden främja och utveckla Glötes intressen.
Föreningen skall som en del i detta ändamål förvalta och fördela bidrag från
vindkraftsprojekt, (Regler för Bygdepeng ver 1.3 dat 28 mars 2016).
För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med andra byalag och
organisationer.
§ 3 MEDLEMSKAP OCH AVGIFT
Medlemskap i föreningen kan erhållas av ägare av lantbruksenhet eller mantalsskrivna
inom Glötes skifteslag.
Alla medlemmar som är 16 år eller däröver har rösträtt på Byalagets årsstämma, som är
det högsta beslutande organet, under förutsättning att årsavgiften betalats.
Medlemskapet gäller för kalenderår och är personligt. Årsavgiften beslutas på ordinarie
årsstämman med regler och belopp. För samägda fastigheter kan delägare erhålla eget
medlemskap under förutsättning att var och en betalar årsavgiften.
§ 4 STYRELSE
Styrelsen i föreningen väljs vid ordinarie föreningsstämma, och skall bestå av medlemmar
i Glöte Byalag. Föreningens säte skall vara Härjedalens kommun.
Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ordinarie ledamöter samt en suppleant.
En på ordinarie årsstämman utsedd ledamot skall vara ordförande och sammankallande
och heta byålderman. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Ledamöterna väljs växelvis för två år. Suppleanten väljs på två år. Ordförande väljs dock
på ett år.
Styrelsen är beslutför när antalet ledamöter överstiger hälften av antalet ordinarie
ledamöter.
Styrelsemöte skall hållas minst en gång per år och när ordförande eller någon av
ledamöterna så påfordrar.
Styrelsen skall föra förteckning över medlemmarna samt anteckna inbetalda
medlemsavgifter.
§ 5 FIRMATECKNARE
Föreningens firma tecknas av ordföranden eller styrelsen i sin helhet. Kassa, bank och
postgiro tecknas endast av kassören.
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§ 6 REVISORER
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer
utsedda på ordinarie föreningsstämma. Revisorerna skall verkställa revision samt avge
revisionsberättelse före utgången av februari månad.
För revisorerna skall utses en suppleant. Ordinarie revisorer väljs växelvis för två år.
Suppleanten väljs på två år.
§ 7 FÖRENINGSSTÄMMOR
Ordinarie stämma skall hållas senast den 15 maj varje år på tid och plats som styrelsen
bestämmer.
Extra stämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst
1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av
begäran skall framgå vilka ärenden som medlemmarna vill ha behandlade. På extra
stämma får endast avgörande beslut fattas i ärenden som är upptagna på kallelsen.
Styrelsen kallar till stämma som skall ske högst fyra veckor och minst två veckor i förväg
genom anslag på lämplig plats i byn, på hemsidan och i lokaltidningen.
Vid stämma har varje medlem en röst.
Val och övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om inte sluten begärs. Vid lika
röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. Vid val avgör dock lotten.
Medlem som vill ha ärende behandlat på ordinarie stämma skall anmäla detta skriftligen
före 31 januari.
§ 8 DAGORDNING VID STÄMMA
På ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare
4. Val av två rösträknare och protokolljusterare att jämte ordförande
justera stämmoprotokollet
5. Fråga om stämman utlysts i rätt ordning
6. Styrelsens årsberättelse och årsredovisning för det gångna räkenskapsåret
7. Styrelsens redogörelse för fördelning av bidrag från vindkraftsprojekten
under det gångna året
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
11. Beslut om medlemsavgift
12. Beslut om arvoden
13. Beslut om styrelsens förslag till fördelning av bidrag från vindkraftsprojekten
14. Val av antalet styrelseledamöter
15. Val av ålderman

Sida 2 av 3

STADGAR FÖR GLÖTE BYALAG
16.
17.
18.
19.

2016-03-28

Val av övriga styrelseledamöter samt en suppleant
Val av två revisorer och en suppleant
Val av valberedning
Övriga frågor

§ 9 RÄKENSKAPER
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår.
§ 10 ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR SAMT LIKVIDATION
Beslut om att ändra dessa stadgar samt likvidation fattas på stämma. Beslutet är giltigt
om samtliga närvarande röstberättigade har biträtt det. Beslut är även giltigt om det har
fattas på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst
två tredjedelar av de närvarande röstberättigade. En av stämmorna skall vara ordinarie.
§ 11 UPPLÖSNING
I händelse av föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar tillfalla annan
lokal sammanslutning eller organisation enligt stämmans beslut för att användas för
fortsatt främjande av föreningens ändamål.
Dessa stadgar har antagits vid stämma den 28 mars 2016.
Glöte den 28 mars 2016
Robert Svensson
Ålderman/ordförande

Lars Fohlin
Vice ordförande
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