Stadgar för Sörmedsjöns Byförening.
1. Namn
Föreningens namn, Sörmedsjöns Byförening nedan kallad ”Byföreningen”
2. Syfte
Byförening vill i första hand verka för byarna längs Orsasjöns östra sida
från Enåns utlopp och söder ut i Orsa Kommun och dess kringliggande
byar. Syftet är att byarna ska utvecklas och vara en levande bygd med
bra kommunikationsmöjligheter och en plats där alla generationer trivs att
bo. Vi vill samverka och påverka myndigheter och organisationer. Vi vill
vara en kanal för byborna att påverka sin vardag.
Byföreningen vill också verka för att främja kunskapen om och känslan för
bygden och dess, ur historisk och kulturell synpunkt, värdefulla
traditioner.
Byföreningen skall också medverka till aktivitet kring midsommarstången i
Holen och verka för att densamma reses på ett värdigt och traditionellt
sätt (dag före midsommarafton enl. tradition).
Byföreningen vill ta initiativ för traktens bästa och utveckla gemenskapen
mellan människorna inom byarna med omnejd. Vi är partipolitiskt och
religiöst obundna. Föreningen skall också verka mot droger och mobbing
och ansluter sig till kommunens policy för vad det gäller mänskliga
rättigheter.
3. Medlemskap
Medlemskap i Byförening tillerkänns varje hushåll som ansluter sig till
Byföreningens målsättning, utan särskild ansökan, men efter erläggande
av avgift som fastställes av årsmötet.
Byföreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning.
Eller som av annat skäl har intresse för byns utveckling.
Medlem äger en röst per hushåll vid årsmötet.
4. Uteslutning
Medlem som inte betalar sin årsavgift eller på annat sätt uppträder illojalt
mot Byföreningen och motarbetar densamma, kan på förslag av styrelsen
uteslutas ur Byföreningen.
5. Medlemsavgift
Medlem skall betala en årlig medlemsavgift till Byföreningen.
Medlemsavgiftens storlek fastställes av årsmötet. Medlemsavgifterna skall
användas för att bekosta föreningens verksamhet. Medlemsavgiften skall
vara betald senast den 30 april.
1,(3)

6. Verksamhetsår
Byföreningens verksamhetsår omfattar kalenderår.
7. Styrelse
Verksamheten leds av en styrelse på mellan 4-10 personer som väljs vid
årsmöte. Styrelsen bör innehålla en jämn fördelning mellan kvinnor och
män. Styrelsen är beslutsmässig när minst 50 % av ledamöterna är
närvarande. Styrelsens ordförande har utslagsröst.
Inom styrelsen ska finnas ordförande, sekreterare och kassör.
Ordförande väljs på årsmötet. Övriga funktionärer utses inom styrelsen.
Styrelseledamöterna har en mandatperiod av två år. Hälften av
styrelseplatserna väljs varje år. Ordförande väljs varje år. Styrelsen leder
det löpande arbetet och sammanträder i den omfattning de anser sig
behöva.
Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens förvaltning.
Motion skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.
8. Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls senast 28 februari varje år. Kallelse till årsmöte
meddelas senast två veckor innan årsmötet via brev, e-post eller genom
anslag på byarnas anslagstavlor. Röstberättigade är medlemmar som
betalt medlemsavgiften. Röstning genom ombud kan ske om ombudet kan
uppvisa skriftlig fullmakt. Ombud får endast företräda en medlems röst.
Justerat protokoll skall finnas hos sekreteraren 14 dagar efter stämman.
Vid ordinarie årsmöte ska följande frågor behandlas:
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt två stycken
Justeringsmän.
3. Fastställande av dagordning.
4. Att kallelse skett enligt stadgarna.
5. Föredragning av styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk rapport.
6. Föredragning av revisionsberättelsen.
7. Godkännande av årsberättelse och ekonomisk rapport.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Behandling av styrelsens förslag.
10. Behandling av motioner.
11. Val av ordförande för Byföreningen för ett år.
12. Val av styrelsemedlemmar för mandatperioden på två år.
13. Val av två styrelsesuppleanter för mandatperioden på två år.
14. Val av två revisorer för en mandatperiod på ett år.
15. Val av två stycken till valberedning för en mandatperiod på två år.
16. Fastställande av medlemsavgift.
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17. Behandling av förslag till verksamhetsplan för tiden fram till nästa
årsmöte
18. Övriga frågor.
19. Mötet avslutas.

9. Extra årsmöte
Vid behov kan styrelsen, alternativt minst 12 st medlemmar kalla till extra
årsmöte.
10. Byföreningsmöten
Styrelsen kallar under året till Byföreningsmöten när så behövs.
Byföreningsmöten kan ta ställning till enskilda frågor.
11. Firmateckning
Byföreningen tecknas av kassören och ordföranden var för sig.
12. Upplösning av Byföreningen
Om Byföreningen upphör ska kvarvarande medel överföras till annan
ideell verksamhet i Orsa kommun eller användas till utsmyckning av
byarna.
13. Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar sker på årsmötet och då med majoritetsbeslut.
14. Beslutsfattande vid årsmötet
Beslut fattas med enkel röstövervikt, majoritetsbeslut.
Vid val, sluten eller öppen votering, sker vid lika röstetal avgörandet
genom lottning.

2014-04-02
2016-02-2 1 Ändrad enl. årsmöte
2018-02-18 Ändrad enl. årsmöte
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