STADGAR FÖR GÄRDALA BYALAG
Antagna vid byastämma 2010
§1 Gärdala byalag är en opolitisk, ideell förening med syfte att verka för medlemmarnas
gemensamma intressen och trivsel. Byalaget skall verka för att förvärva eller hyra en samlingslokal
för gemensamma ändamål.
§2 Medlem är varje hushåll i Gärdala (permanent eller fritidsboende) som årligen erlägger av
byastämman fastställd årsavgift”.
§3 Byalagets angelägenheter handhaves av en av byastämman utsedd styrelse bestående av
ordförande och minst tre ledamöter jämte minst en suppleant. Ordförande väljs separat, för en tid
av ett år och övriga ledamöter för en tid av två år.”
§4 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör.
§5 Inom sig väljer styrelsen för en tid av ett år vice ordförande och övriga funktionärer.
§6 För att genomföra byalagets syften äger styrelsen rätt att med sig adjungera personer i mån av
behov.”
§8 Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter, eller vid förfall för någon ledamot,
suppleant är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har
ordförande utslagsröst. Finner styrelsen någon fråga vara av synnerlig vikt, skall densamma
hänskjutas till byastämman.
§9 Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. De byalagets medel som icke är erforderliga för
löpande utgifter skall insättas på bankkonto.
§10 Byalagets räkenskaper granskas av en revisor eller suppleant för denne. Byastämman väljer
varje år en revisor och en suppleant för en tid av ett år.
§11 Ordinarie byastämma skall hållas under andra kvartalet. På skriftlig framställan från minst fem
av byalagets medlemmar som därvid anger vilka ärenden de önskar behandlade, skall extra
byastämma hållas.
§12 Medlem som önskar ärende behandlat vid ordinarie stämma skall senast 1 månad innan
anmäla detta till styrelsen.
§13 Till byastämma skall kallelse med angivande av förekommande ärenden tillställas
medlemmarna minst 10 dagar i förväg.
§14 Utsänd kallelse gäller som röstkort, varje medlemshushåll äger en röst. Beslut fattas med
enkel majoritet; vid lika röstetal bordlägges frågan till nästa byastämma.
§15 Vid ordinarie byastämma skall följande förekomma:
1. Fastställande av röstlängd.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Val av sekreterare för stämman.
4. Val av två justeringsmän.
5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
6. Styrelsens förvaltningsberättelse.
7. Revisorernas berättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av uppkommen förlust under
räkenskapsåret.
10. Fastställande av årsavgift för kommande arbetsår.
11. Val av ordförande för ett år.
12. Val av ledamöter som inom styrelsen står i tur för val, för en tid av två år.
13. Val av revisor.
14. Val av revisorsuppleant.
15. Val av två personer till valberedning.
16. Anmälda ärenden och övriga frågor.
§16 Ändring av dessa stadgar kan endast ske efter beslut av två på varandra följande
byastämmor, varav en ordinarie.
§17 Vid upplösning av föreningen eller avyttring av förvärvad fastighet, varom beslut fattas vid två
på varandra följande stämmor, varav en ordinarie, skall vid den sista byastämman beslut fattas
med minst två tredjedels majoritet. Vid en avyttring av ägd fastighet ska intäkterna användas till
fastighetens uppkomna skulder. Därav uppkommet underskott tas i första hand från byalagets
tillgångar, och eventuellt överskott balanseras till byalagets tillgångar.
§18 Beslut om hur skall förfaras med byalagets tillgångar skall fattas av den sista byastämman.

