Stadgar för

Klågerups Byalag
Föreningens namn är Klågerups Byalag

§1

§2
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas intresse i egenskap av invånare i Klågerup med
omnejd och att i görligaste mån stödja och befrämja medlemmarnas gemensamma intressen för
fritidssysselsättningar och trivsel samt arbeta ideellt för hela verksamhetsområdet nämnt i paragraf 3.
Det är också vår intension att främja de svenska traditionerna och skapa en levande landsbygd med
föreläsningar, evenemang och samarbete med andra föreningar. Föreningen är partipolitiskt neutral.
§3
Som medlem i föreningen kan varje enskild person med bostad i Klågerup, Hyby, Vinninge och
Vismarlöv upptagas.
§4
Medlemmarna betalar en årlig medlemsavgift, vars storlek bestäms på årsmötet.
§5
Föreningens angelägenheter skall skötas av en styrelse bestående av ordförande jämte 8 -12
personer. Antalet styrelseledamöter och suppleanter bestäms årligen på årsmötet.
Styrelseordförande väljes årligen.
Hälften av styrelseledamöterna väljes årligen med en mandattid på två år.
Föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer, vilka utses för en tid av ett år.
Omval av samtliga poster får ske.
Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare samt festkommitté.
Valberedningen skall bestå av tre personer – varav en sammankallande – med en mandattid på ett
år.
§6
Det åligger styrelsen:
a) Att representera föreningen när inte någon annan person därtill utsetts
b) Att verkställa fattade beslut
c) Att förvalta föreningens tillgångar
d) Att vidta sådana åtgärder som leder till uppfyllandet av föreningens syfte
e) Att utfärda kallelser till allmänna sammanträden
f) Det åligger kassören att minst två veckor före årsmötet till revisorerna överlämna
redovisningshandlingar för det gångna verksamhetsåret

§7
Revisorerna skall senast till årsmötet avlämna revisionsberättelse och särskilt ange, om de tillstyrker
ansvarsfrihet för kassör och styrelse.
§8
Årsmötet hålles under november månad.
Det åligger styrelsen att senast 10 dagar före årsmötet utsända kallelser till medlemmarna. Extra
möten kan ordnas, om styrelsen så anser, eller då minst 10% av medlemmarna gjort skriftlig
framställan därom.
Verksamhetsåret skall omfatta tiden 1/11 – 31/10

§9

§ 10
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1) Val av ordförande för dagens förhandlingar.
2) Två personer skall utses, vilka jämte ordförande skall justera protokollet.
3) Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
4) Uppläsning av styrelsens verksamhetsberättelse samt redogörelse för föreningens ekonomi och
uppläsning av revisionsberättelse.
5) Fråga om ansvarsfrihet för kassör och styrelse.
6) Val av ordförande för nästa verksamhetsår.
7) Bestämmande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
8) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
9) Val av två revisorer.
10) Val av två revisorssuppleanter.
11) Val av tre personer till valberedningen, varav en sammankallande.
12) Bestämmande av årsavgiften.
13) Behandling av förslag och framställningar, som lämnats in av medlemmar.
Förslag, som medlem önskar få behandlat vid årsmötet, skall vara styrelsen tillhanda
senast den 15 oktober, Styrelsen skall vid årsmötet avge yttrande över framlagt förslag.
§ 11
Varje medlem har en röst. Röstning sker öppet, såvida ej sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal
avgör ordföranden.
§ 12
Beslut om ändring av föreningens stadgar kan endast fattas vid två på varandra följande
möten, varav ett skall vara ordinarie årsmötet.
§ 13
Föreningen kan ej upplösas på annat sätt än då 2/3 av medlemmarna uttalar sig för detta vid två på
varandra följande möten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Vid föreningens upplösning
användes eventuella tillgångar till välgörande ändamål inom föreningens verksamhetsområde.

Reviderade 2020-12-08

