
                  Stadgar för Rejmyre Byaråd 
                                           Antagna på årsmöte 2012-04-24 
 
§  1. Namn och säte 
        Föreningens namn är Rejmyre Byaråd och har sitt säte i Rejmyre, Skedevi socken, 
        Finspångs kommun i Östergötlands län. Intresseområdet sträcker sig längs vägarna norrut till     
        Frängsäter, söderut till Järktorpet och österut till Västerängen. 
        Föreningen är ideell, demokratisk, politiskt och religiöst obunden. 
 
§  2. Syfte och ändamål 
        - Inspirera till delaktighet i samhällsutvecklingen. 
        - Stärka byidentiteten och främja bygdegemenskapen. 
        - Forum för landsbygdsutveckling. 
 
§  3. Medlemskap 
        Fysisk person och förening erhåller medlemskap efter anmälan och erläggande av fastställd                      
        medlemsavgift. 
        Förening som ansluter sig som medlem skall företrädas av en av föreningen utsedd ställ- 
        företrädare. 
        Medlem kan när som helst utträda och anses så ha gjort om medlemsavgift ej erlagts efter  
        påminnelse. 
        Medlem som uppenbart motarbetar föreningen kan efter beslut på föreningsstämma uteslutas. 
 
§  4. Föreningens organ 
        Årsmöte, medlemsmöte, styrelse, revisorer och valberedning. 
 
§  5. Verksamhetsår och räkenskapsår 
        Verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. 
 
§  6. Årsmöte 
        Årsmöte skall hållas senast under maj månad efter verksamhetsårets utgång. 
        Kallelse skall utgå senast två veckor före. 
        Förslag till dagordning skall bifogas kallelsen. 
 
       Årsmötet skall alltid behandla följande ärenden; 
        1. Mötets behöriga utlysande. 
        2. Upprättande av röstlängd. 
        3. Fastställande av dagordning. 
        4. Val av mötesordförande. 
        5. Val av mötessekreterare. 
        6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 
        7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning. 
        8. Revisionsberättelse. 
        9. Styrelsens ansvarsfrihet. 
      10. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
      11. Val av revisorer och suppleanter. 
      12. Val av valberedning. 
      13. Fastställande av medlemsavgifter. 
      14. Bestämmande av tid och plats för justering av protokoll samt protokollets tillgänglighållande. 
 
        Utöver detta kan behandlas och beslutas i andra ärenden som upptagits på fastställd dagordning. 
 
§  7. Medlemsmöten 
        Medlemsmöte skall hållas minst två (2) gånger per år. Kallelse skall utgå senast två veckor före              
        möte. 
      
 
 



 
 §  8. Beslutsordning 
         Vid årsmöte och medlemsmöten äger enskild medlem en röst. Förening som anslutit sig som 
         medlem äger en röst som utövas av föreningens ställföreträdare. 
        Omröstning sker genom handuppräckning, om inte omröstning med slutna sedlar begärts. 
        Vid lika röstetal vid omröstning avgörs genom lottning.         
 
§  9. Styrelsemöte 
        Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst varannan månad. 
        Kallelse, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall ske senast en vecka  
        före sammanträde på försorg av ordföranade. 
        Även suppleanter skall meddelas om sammanträde och förekommande ärenden. Suppleant som  
        ej deltar som ersättare för ordinarie ledamot har ej rösträtt. 
        Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ordinarie ledamöter är närvarande. 
        Vid röstningsutfall med lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder. 
 
§10. Protokoll 
        Styrelsen ansvarar för att protokoll förs vid alla möten och sammanträden. 
 
§11. Styrelse 
        Styrelse väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare  
        och en ledamot, samt två suppleanter. 
        Ordförande väljs vid första årsmöte för ett år, därefter för två år. Vice ordförande för två år.  
        Kassör väljs för två år. Sekreterare väljs vid första årsmöte för ett år, därefter för två år.  
        Ledamot väljs för två år. 
        Vid första årsmöte väljs en suppleant för ett år och en för två år. Därefter välj suppleanterna  
        för två år. 
        Styrelsen skall verkställa vad som beslutas på årsmöte och föreningsmöten, sköta föreningens                
        ekonomi och bokföring, upprätta bokslut, verksamhetsberättelse och föra medlemsförteckning,               
        samt handha föreningens angelägenheter i övrigt. 
 
§12. Revision 
        För granskning av förvaltning och räkenskaper utser årsmötet två revisorer och en suppleant. 
        Vid förstagångsval väljs en revisor för ett år och en för två år. Därefter väljs revisorer för två år. 
        Suppleant väljs för två år. Revisorerna skall avlämna revisionsberättelse senast på årsmöte. 
 
§13. Valberedning 
        Årsmötet väljer två valberedare och en suppleant, för ett år. 
        Årsmötet utser sammankallande. 
 
§14. Firmatecknare 
        Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 
 
§15. Stadgeändring 
        Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas på två medlemsmöten varav ett årsmöte. 
 
§16. Upplösning 
        För föreningens upplösning krävs 3/4 majoritet på två medlemsmöten, varav ett årsmöte. 
        Vid årsmötet skall även tagas beslut om disposition av föreningens tillgångar, vilka ej får  
        fördelas bland medlemmarna. 
 
§17. Ikraftträdande 
        Dessa stadgar har antagits av årsmöte 2012-04-24 och träder i kraft 2012-04-24. 

        .................................................. 
        Christer Lundström 
        Mötesledare 


