Stadgar

för
Vanstads byalag
Antagna den 14 maj 1996

$1. Föreningens nanrn och verksam'r. område.(
Iröreningens namn är Vanstads byalag och har
som
verksamhetsområde Vanstacl mecl onrnejd.
{i2. Ändamåt.
Föreningen, som är poritiskt och rerigiöst neutral,
ska verka
för s a mm an hållni ag oqh.s
traftils tånd m el I an med lemmar s am r
värna om bygdens tradition och dess framtida
utveckling.
$3. Medlem.
l. Medlem är den boende inom verksamhetsområdet som
erlagr årsavgift och äger rösträtr.
2. Person boende utom verksamhetsområdet
som viil stödja
föreningen äger rätt att rösa pa.ssivt mecilemsskap. passivt
medlemsskap berättigar icke till rösträtt i föreningen.
$4. Medlernsavgift.
Medlemsavgiften fastställes av ordinarie årsmöte.
$5. Styrelsen.
styrelsen består av minst fyra ordinarie redamöter jämte
ordfcirande samt minst fyra ersättare. ordföranaen
vatles av
ordinarie årsmöte på ett år. övriga styrerseredamöter
öch
ersätrare väljes på två år.
$6. Årsmötet.

Årsmöte skall hållas före mars månacls utgång.
Om
omständigheterna så påkailar kan extra *,it. tråttus.
Varje
röstberättigad medlem erhåller en röst. Röstning g.no*'
fullmakt är ej tilråten. Kailerse tiil ordinarie årsäåte
och exrra
möte ska ske minst åtta dagar före. Sättet för kailelsen
bestämmes av årsmötet.

97. Ärej^ -!n vid å[..nötet.
vid ordinarie årsmöte ska förjancre ärencren förekomrna:
l. val av ordfcirande tiil att recra cragens fcirhandtingar.

2. Yal av protokollförare.
3' val av två justeringsmän att jämte ordförancren
justera
mötets protokoll.
4. Godkänna kallelsen till årsmöret.
5. Godkänna dagordningen.
6. Styrelsens årsberättelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet
för styrelsen.
9' val av ordförande för tiden fram till nästa
årr*,it..
10. Val av styrelseledamöter och ersättare.
I l. Val av revisorer och ersättare.
12. Fastställande av årsavgiften.
13. Fråga om valberedning.
14. Beslut om sätt för kallelse rill möte.
15. Övriga ärenden.
$8. Räkenskaper och revision.
Räkenskapsåret omfattar kalencreråret.
Räkenskaperna ska
vara avlämnade tirr revisorerna senast
fjorton ,roju,
ordinarie årsmöte. För granskning av rCkenskapö
och
förvaltning utses årligen två reviJorer och
två ersättare.
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$9. Motioner.
Motion som väcks av berättigad meclrem ska
vara inliimnarl
till styrelsen senast åtta dagai före möte,
$10. Ändring av starlgar.
Eventuella ändringar av cressa stadgar
ska ske på orcrinarie
årsmöte med två tredjeclelars maioitet.
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I 1. Föreningens upplösning.
Beslut om byalagets upplösning fattas vid två stämmor, därav
en ordinarie, med minst två tredjedelars majoritet. Eventuell
behållning användes enligt mötets beslut.
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