NYHAMNS BYFÖRENING
STADGAR FÖR NYHAMNS BYFÖRENING
Antagna på årsmötet 2007

1.

Ändamål. Byföreningen skall vårda och underhålla sina ägda och
arrenderade markområden och verka för god planering och skötsel
av gemensamma områden inom Nyhamnsläge.
Byföreningen skall stå till förfogande som remissinstans i frågor
som rör byns angelägenheter när kommun eller annan myndighet
begär det. Föreningen skall verka för ett gott samarbete med andra
föreningar eller organisationer, vars verksamhet berör byn.
Föreningen skall vårda byns traditioner.

2.

Styrelse. Byföreningens styrelse har sitt säte i Nyhamnsläge.
Styrelsen skall ha minst 5 och högst 12 ledamöter. – Antalet
bestäms av årsmötet.
Årsmötet väljer en av styrelsens medlemmar till ordförande och en
till sammankallande för festkommittén (p 11. nedan).
Styrelsens ledamöter väljes för ett år i taget.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen är beslutför när mer än hälften av dess medlemmar är
närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken minst hälften av
närvarande ledamöter är eniga. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.
Vid styrelsens sammanträde förs protokoll. Protokollet skall
undertecknas av sekreteraren samt av ordföranden.
.

3.

Medlemmar Medlemskap är öppet för den som bor i eller äger
fastighet i Nyhamnsläge eller eljest visat intresse för byns
angelägenheter.
Medlem får delta i Byföreningens årsmötesförhandlingar och beslut
med en röst per medlem. .
Vid röstning gäller enkelt majoritetsbeslut.

4.

Medlemsavgift. Medlemsavgift fastställes på årsmötet för
nästkommande år.
Avgiften skall vara erlagd före den 1 juli och gäller ett år framåt.

NYHAMNS BYFÖRENING
5.

Räkenskaper Byföreningens räkenskaper avslutas per den 31dec
årligen

6.

Revisorer. För granskning av styrelsens förvaltning och
räkenskaper utser årsmötet två revisorer.
Räkenskaperna skall vara revisorerna tillhanda senast den 1
februari. Revisorernas berättelse skall inlämnas till styrelsen före
den 15 februari.

7.

Årsmöte. Årsmötet hålls under mars månad efter kallelse från
styrelsen. Kallelsen skall annonseras i ortstidningen senast tio
dagar före sammanträdet

8.

Extra årsmöte Extra sammanträde hålls när styrelsen anser det
behövas eller när minst 1/10 del av medlemmarna begär det för
något särskilt angivet ändamål.
Kallelse sker som vid ordinarie årsmöte.

9.

Valberedning. Valberedning skall bestå av tre ledamöter och väljs
av årsmötet för ett år i sänder.

10.

Festkommitté. Festkommitté bestående av minst fem ledamöter
utses på årsmötet för ett år i sänder. Festkommitténs
sammankallande är självskriven ledamot av styrelsen.

11.

Årsmötet. Årsmöte hålles under mars månad på tid och plats som
anges av styrelsen. Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
--Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för
mötet.
--Fråga om kallelsen utfärdats i behörig ordning
--Styrelsens förvaltningsberättelse
--Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen
--Styrelsens förslag till budget och verksamhetsinriktning för
året
--Fastställande av medlemsavgift för kommande år
--Fastställande av antalet styrelseledamöter
--Val av ordförande och övriga styrelseledamöter för ett år
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--Val av festkommitté för ett år
--val av sammankallande
--Val av revisorer för ett år
--Val av valberedning för ett år
--Övrigt
12.

Konstituering. Konstituerande sammanträde inom styrelsen hålls
inom en vecka från årsmötet. Därvid utses vice ordförande,
sekreterare och kassör, samt vem eller vilka som skall teckna
byföreningens firma

13.

Stadgeändring. Beslut om ändring av, eller tillägg till, stadgarna får
fattas på årsmöte endast om ärendet meddelats i kallelsen till
årsmötet.
För beslut angående byföreningens upplösning krävs att ärendet
behandlas vid två på varandra följande årsmöten och att ärendet
kungjorts i behörig ordning i kallelserna till respektive möte.

