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Stadgar för Åsele Byaråd
§1

Föreningens namn är Åsele Byaråd.
Religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening i Åsele kommun.

§2

Föreningen har till ändamål att verka för en positiv, hållbar utveckling av kommunen,
befrämja samarbete mellan byarna samt bevaka gemensamma intressen inom
kommunen.

§3

Medlemmar i föreningen är alla som är byautvecklingsgrupper, föreningar och
sammanslutningar som verkar för landsbygdsutveckling i Åsele kommun och som
arbetar i enlighet med Åsele Byaråds stadgar.

§4

Årsstämman beslutar angående medlemsavgift.

§5

Föreningens styrelse består av fem representanter från ovan nämnda områden så att
hela kommunen representeras. Styrelsens funktionärer utses på årsstämman för två år
växelvis. Ordförande på ett år.

§6

Styrelsen företräder byautvecklingsgrupperna inom kommunen, bevakar deras intressen
och handhar deras angelägenheter. Styrelsen skall
- verkställa av föreningsstämman fattade beslut
- handha Byarådets ekonomiska angelägenheter och låta föra räkenskaper
- vara en länk mellan kommunens representanter och utvecklingsgrupperna
- informera utvecklingsgrupperna via brev och e-post
- till årssstämman avgiva årsredovisning för senast tilländalupna räkenskapsår
- ansvara för uppdatering av Byarådets hemsida,
åligger (ordföranden/sekreteraren) bäst lämplig person
- tillvarata medlemmarnas intressen.
Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.

§7

Styrelsen sammanträder var annan månad eller när ordföranden så finner det erforderligt
eller när minst tre ledamöter av styrelsen så begär.

§8

Styrelsen är beslutsför när majoriteten av styrelsen är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder,
dock skall vid val avgörande ske genom lottning.
Styrelsens protokoll justeras av ordförande och en av mötet utsedd närvarande ledamot.

§9

Föreningens räkenskaper skall avslutas per den 31 december varje år.
Styrelsens årsredovisning skall senast den 31 januari överlämnas till föreningens revisor.
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§10

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av en på
årsstämman utsedd revisor. Revisorn skall årligen senast den 1 mars avgiva berättelse
över sin granskning.

§11

Medlemmars rätt att deltaga i förvaltningen av föreningens angelägenheter utövas vid
årsstämma. Ordinarie årsstämma skall årligen hållas senast den 1 maj. Årsstämma skall
vara utlyst, senast 14 dagar före sammankomsten, på Byaportalen och i ”Åsele Nytt”.
Byarådet håller två medlemsmöten per år. Medlemmar ska kunna begära medlemsmöte
och det ska hållas snarast när minst tre så önskar.

§12

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av 2 protokolljusterare och rösträknare
5. Fråga om stämmans behöriga utlysande
6. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsår
7. Revisorns berättelse för samma tid
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
9. Beslut om medlemsavgift till föreningen innevarande verksamhetsår
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter, med växelvis val
11. Val av 2 revisorer och 1 revisorsuppleant
12. Val av valberedning, 2 ordinarie och en suppleant
13. Val av representant till Länsbygderådet, 1 ordinarie och 1 suppleant
14. Övriga frågor. Ska anmälas vid genomgång av dagordningen.
15. Årsstämman avslutas.

§13

Vid årsstämman har varje medlemsgrupp en röst.
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon så
begär.
Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel majoritet. Vid lika
röstetal gäller den mening som ordförande biträder, dock skall vid val avgörande ske
genom lottning. Ledamot i styrelsen äger icke deltaganderätt i beslut om ansvarsfrihet för
förvaltningsåtgärd för vilken han är ansvarig, och ej heller i val av revisor.

§14

Förslag till ändring av stadgarna skall lämnas 4 veckor före årsstämman.

§15

Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla det till styrelsen.
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§16

Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den försummat att
betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet och ändamål, eller
uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom
viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för
uteslutning redovisas. Beslutet skall tillställas den berörde inom 10 dagar efter beslutet.

§17

Beslut om upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen skall ske av två på varandra följande årsstämmor,
varav det ena skall vara ordinarie årsstämma. Vid den senare stämman skall minst 2/3
av de röstande vara ense.
Stämman, som slutgiltigt upplöser föreningen, beslutar även om disposition av dess
egendom (till något behjärtansvärt ändamål).

