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§1

Föreningens firma är Hillsands Byalag.

§2

Styrelsen och föreningen har sitt säte i Hillsands by, Strömsunds kommun.

§3

Föreningens ändamål är att värna och vårda byns utveckling och positiva anda, ta
tillvara de idéer och uppslag som finns till ett rikare liv i byn, samt att vårda och
utveckla de fastigheter som ägs av föreningen.

§4

Som räkenskapsår räknas ett kalenderår, januari – december.

§5

Medlemskap och avgifter: Medlemskap erhåller den som avlägger den avgift som
årsmötet antagit som medlemsavgift för nästkommande år. Rösträtt innehar den
person som löst ett medlemskort före årsmötet.

§6

Föreningens verksamhet utförs genom, styrelsemöten, medlemsmöten och ett
årsmöte.

§7

Den löpande verksamheten sköts av den styrelse som utses på årsmötet. Styrelsen är
beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsen sammanträder på
kallelse av ordförande eller när minst två styrelseledamöter begär det. Vid omröstning
har ordförande utslagsröst. Protokoll skall föras vid styrelsens sammanträden.

§8

Varje år ska det hållas ett årsmöte. Detta möte ska hållas i månadsskiftet
februari/mars. Obligatoriska ärenden på årsmötet är följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Mötets utlysande.
Fastställande av dagordning.
Val av mötesfunktionärer (ordförande och sekreterare)
Val av två justerare som tillsammans med ordförande och sekreterare ska skriva
under årsmötesprotokollet.
Verksamhetsberättelse över det gångna året.
Ekonomisk berättelse över det gångna året.
Revisionsberättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser.
Val av styrelse. Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter.
Styrelsen bör inte väljas ny varje år, utan halva styrelsen ena året och andra halvan
året efter, och så vidare.
Val av en revisor och en revisorssuppleant.
Val av firmatecknare (två styrelseledamöter, rekommenderat ordförande och
kassör)
Fastställande av medlemsavgift nästkommande år.
Behandling av förslag som väckts av styrelsen.
Behandling av förslag som inlämnats till styrelsen. Förslag ska lämnas in i god tid
före årsmötet, senast sista januari.
Övriga ärenden.
Övriga frågor.

§9

Kallelse till årsmötet görs genom affischering samt via hemsida och sociala media
senast 14 dagar före mötet.

§ 10

Verksamhetsberättelse: Styrelsen presenterar den senast på årsmötet och delar ut till
intresserade.
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§ 11

Revisionsberättelse: Ska innehålla en fullständig redogörelse för det gångna året.

§ 12

Uppkommen vinst ska behållas inom föreningen (fonderas).

§ 13

Om föreningen av någon anledning skulle upplösas ska tillgångarna behållas inom byn
genom att en ny förening som ser till byns fortlevnad och bevarande bildas inom två år
av fastighetsägare inom byn. Om detta skulle misslyckas ska föreningens tillgångar
oavkortade gå till det ändamål som sista årsmötet anger.
Fastigheter som ägs av Byalaget ska, om inte en ny förening kan bildas, säljas via
auktion och erhållna medel ska gå till ovan nämnda ändamål.

§ 14

Beslut om ändring av stadgarna görs på föreningens årsmöte. Detta bör nämnas i
årsmöteskallelsen. Ändringen träder i kraft endast om tre fjärdedelar av de avgivna
rösterna har godkänt den.

