Stadgar för Reselebygdens byalag
förslag antagna vid årsmötet 2014
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§2

§3

Uppgift
Föreningens ändamål är att värna och utveckla hembygdens näringsliv, kultur och miljö.
Föreningen skall åstadkomma detta genom att
– stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling,
– främja kunskapen och känslan för hembygden,
– aktivt medverka till vård och bevarande av bygdens natur och kultur,
– samarbeta med olika kommunala organ.
Föreningen ska vara politiskt och religiöst obunden.
Medlemskap
Medlem i byalaget är var och en som är mantalsskriven i gamla Resele socken i Sollefteå
kommun.
Organisation
Byalagets verksamhet utövas genom
– styrelsen,
– arbetsgrupper,
– kommittéer.

§4

Räkenskapsåret – verksamhetsåret
Räkenskapsåret skall räknas från 1 januari till och med 31 december.
Verksamhetsåret omfattar räkenskapsåret.

§5

Möten
a. Styrelsemöten hålls en gång i månaden med undantag för sommaren, totalt minst 10
möten.
b. Till styrelsemöte kallas samtliga ledamöter samt de adjungerade.
c. Antal medlemsmöten bestäms av styrelsen varav ett ska vara årsmöte enligt denna
stadga.
d. Årsmöte hålls senast den sista mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse
meddelas senast 14 dagar före mötet genom anslag på anslagstavlor.
Varje medlem äger en röst.
e. Kallelse skall innehålla hänvisning till vart medlem ska vända sig för att få tillgång till
årsmötes-handlingarna.
f. Motion från medlem lämnas till styrelsen senast sista februari.
g. Övriga frågar lämnas till styrelsen minst en vecka innan årsmötet.
På årsmötet skall följande ärenden behandlas;
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val av ordförande, sekreterare, två justerare och två rösträknare för årsmötet,
fråga om mötet är stadgeenligt utlyst,
styrelsens verksamhetsberättelse,
redogörelse för räkenskaperna,
revisorernas berättelse,
beslut om ansvarsfrihet för styrelsen,
val av ordförande för ett år,
val av 10 ordinarie ledamöter för en tid av två år med val av halva antalet varje år. Om
någon ledamot avgått under sin mandatperiod förrättas fyllnadsval,
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§7

val av två revisorer och två ersättare för en tid av två år med val av halva antalet varje
år, de utser inom sig en sammankallande,
årsmötets beslut om valberedning,
fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår,
behandling av eventuella motioner,
inlämnade övriga frågor.

Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhavs av styrelsen som består av en ordförande och tio
ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Styrelsens uppgifter är bland annat att;
vid ett konstituerande möte utse vice ordförande, sekreterare, kassör, firmatecknare och
övriga funktionärer samt att fastställa arbets- och beslutsformer,
förbereda byalagets möten och verkställa dess beslut
förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena,
till årsmötet avge en berättelse över styrelsen och föreningens verksamhet samt lämna
förslag på verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår,
i övrigt arbeta i enlighet med riktlinjerna i § 1.
Riktlinjer för av styrelsen inrättade kommittéer och arbetsgrupper

1. Kommittéer och arbetsgrupper godkänns av byalagets styrelse. Öppenhet ska råda
mellan styrelse och arbetsgrupp.
2. Arbetsgruppen formar tillsammans med styrelsen målsättning för arbetsgruppen.
3. Utifrån målsättningen utformar arbetsgruppen verksamhetsplan för kommande
verksamhetsår. Planen lämnas till styrelsen senast inför deras februarimöte.
4. Utifrån verksamhetsplanen äskas medel för kommande verksamhetsår. Äskandet lämnas
till styrelsen senast inför deras februarimöte.
5. Arbetsgruppen skriver en verksamhetsberättelse för det gångna året. Den ska ingå i
byalagets verksamhetsberättelse och lämnas till styrelsen senast inför deras februarimöte.
6. I arbetsgruppen utses en sammankallande som meddelas till styrelsen. Den som är
sammankallande har huvudansvaret för att informera styrelsen om gruppens arbete.
7. Arbetsgrupperna för minnesanteckningar från sina möten och lämnar en kopia till
styrelsen för kännedom.
8. Styrelsens protokoll skickas till sammankallande.
9. Styrelsen ska informeras inför aktiviteter i grupperna och tvärtom.
10. Det ska tydligt framgå om en aktivitet är i Byalagets regi.
11. Marknadsföring och information ska grunda sig på fakta.
12. Ansökningar om ekonomiska medel till stipendier, projekt och dylikt ska godkännas av
styrelsen.
§8

Stadgeändring
Ändringar av dessa stadgar kan endast ske genom beslut vid två medlemsmöten varav ett
ska vara årsmöte. Förslaget ska kungöras i samband med kallelsen. För ändring fordras två
tredjedels majoritet.

§9

Upplösning av byalaget
Beslut om upplösning av byalaget skall fattas vid två på varandra följande årsmöten och
skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade
medlemmarna. Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till
annan organisation, institution eller myndighet som vill verka för byalagets rekonstruktion
så snart som möjligt.

