Stadgar
Antagna vid föreningens bildande 2001-05-07
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§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Sandhults Byalag.
§2 Verksamhetsområde och syfte
Föreningen skall bedriva sin verksamhet inom Sandhults by med omnejd.
Föreningens säte är förlagd till Sandhult.
§3 Syfte
Föreningens syfte är att tillvarata invånarnas samhälleliga intresse och utveckla Sandhult i
enlighet med invånarnas samlade uppfattningar.
§4 Karaktär
Föreningen är religiöst och politiskt obunden
§5 Medlemskap
Som medlem antas de personer som ar intresserade av föreningens verksamhet, accepterar
dess stadgar och erlagt medlemsavgiften inom föreskriven tid.
§6 Uteslutning av medlem
Medlem kan uteslutas som bryter mot §5 i dessa stadgar.
§7 Medlemsavgift
- Medlemsavgiftens storlek beslutas vid föreningens årsmöte året innan avgiften skall gälla.
- Årsmötet fastställer även när avgiften senast skall vara inbetald.
§8 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod sammanfaller med kalenderår
Granskning av verksamheten skall göras av, vid årsmötet, utsedda revisorer.
§9 Förvaltning
- Föreningen förvaltas av en vald styrelse som består av minst 5 ordinarie ledamöter och 2
suppleanter.
- Suppleant ersätter ordinarie ledamot vid dennes frånvaro.
- Suppleant är alltid kallad till styrelsens möten men har som suppleant ingen rösträtt.
- Föreningens medlemmar kan vid årsmöte ändra antalet ledamöter och suppleanter.
- Styrelsen äger rätt att till sig adjungera person/er.
§10 Styrelsen
- Styrelsen är mellan föreningens årsmöten föreningens beslutande organ.
- Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst 3 ordinarie ledamöter
begär detta.
- Styrelsen ar beslutsmässig när mer än 50 procent av röstberättigade ledamöter är
närvarande.
- Styrelsens samtliga möten skall protokollföras.
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§11 Årsmötet
- Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
- Årsmötet skall hållas före utgången av februari månad
- Kallelse till årsmötet, som ansvaras av styrelsen, skall vara medlemmarna tillhanda senast
fjorton (14) dagar före mötesdagen.
- Årsmötets dagordning skall omfatta minst nedanstående punkter:
1 Sedvanliga mötesformaliteter
2 Föredragande av styrelsens verksamhetsrapport, kassarapport
och balansräkning.
3 Revisorernas berättelse.
4 Styrelsens ansvarsfrihet
5 Val av ordförande for kommande verksamhetsperiod.
6 Val av övriga ledamöter och suppleanter.
7 Val av revisorer och suppleanter.
8 Val av valberedning.
9 Motioner och styrelsens yttrande över dem.
10 Styrelsens propositioner.
11 Styrelsens verksamhetsplan och budget.
12 Styrelsens förslag av nästa års medlemsavgift samt senaste betaltid.
Årsmötets samtliga beslut skall noggrant protokollföras och justeras.
§12 Motioner
Motioner till årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.
Inkomna motioner skall, med styrelsens kommentar, bifogas kallelse till årsmöte.
§13 Styrelsens konstituering
Styrelsen utser inom sig styrelsens funktionärer senast fjorton (14) dagar efter årsmötet.
§14 Teckningsrätt
Föreningen tecknas av ordförande och kassör, i förening
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§15 Extra årsmöte
-Extra årsmöte skall hållas om styrelsen anser det nödvändigt eller när minst femton (15)
procent av medlemmarna skriftligen, tillsammans med anledning till det, begär detta.
-Kallelse till extra årsmöte sker på samma sätt som vid ordinarie årsmöte.
-Protokoll förs som vid årsmöte.
-Extra årsmöte är jämställt med årsmöte/allmänt medlemsmöte.
-Det extra årsmötet får endast behandla de ärenden som angetts i kallelsen till mötet.
§16 Ändring av stadgarna
-Förslag till ändring eller tillägg till stadgarna skall skriftligen delges styrelsen.
-Förslag kan göras av enskild medlem eller av styrelsen.
-Beslut om ändring skall ske vid två (2) allmänna medlemsmöten, minst 60 dagars
mellanrum, där ett av dem skall vara årsmöte eller extra årsmöte.
-Beslut sker med kvalificerad majoritet ( 2/3 delar av rösterna) vid båda mötena.
§17 Upplösning av föreningen
-Upplösning av Sandhults byalag kan ske efter beslut på två (2) efter varandra följande
ordinarie årsmöten.
-Beslut sker om kvalificerad majoritet (4/5 majoritet) ägt rum, vid båda mötena.
§18 Fördelning av tillgångar vid upplösning
I händelse av upplösning av Sandhults byalag skall föreningens samlade tillgångar tillfalla
Sandhults Hembygdsförening.
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