
Stadgar - Mddans Byfcirening (Org. nr. 888400-2256)

Stadgar

Madans Byf6rening
(ldeell fcirening)

$ 1 Firma
Fdrenings firma ar Mddans Byfdrening. Firman tecknas av ordforande och kassdr var for sig.
Fdreningens medel tecknas av ordforande och kassdr var for sig.

$ 2 Styrelsens sflte
Styrelsen har sitt sdte i Mddan, Kramfors kommun.

$ 3 Andamil och verksamhet
Fdreningen ska verka fdr att utveckla Mddans by socialt, trivselmdssigt och kulturellt. Olika
aktiviteter ska locka mdnniskor till Aret runt boende i byn. Verksamheten ska syfta till dkat
samarbete kring gemensamma angeldgenheter medlemmarna finner viktiga. Vid viktiga
gemensamma beslut ska enighet efterstrdvas.

$ 4 Medlemskap
Till medlem antas den som kan fdrvdntas folja fdreningens stadgar och beslut samt bidra till
fdrverkligande av foreningens dndamdl och betalar medlemsavgift. Ansdkan om intrdde kan pr6vas
vid ordinarie 6rsmdte. Medlemskap kan vinnas frin 18 6rs 6lder.

$ 5 Medlems uteslutning
Medlem som uppenbarligen bryter mot foreningens stadgar kan uteslutas ur foreningen.
Uteslutning beslutas av Arsmote med 314 maloritet. Se ockse S 6.

$ 6 Medlemsavgift
Medlemsavgift ska betalas drligen inom verksamhetsdret. Arsavgiftens storlek beslutas av
6rsmdtet. Om man efter tvi pdminnelser inte betalat avgiften avfdrs man som medlem. Aterintrdde
sker s6 snart medlemsavgift betalats.

$ 7 VerksamhetsAr
F6reningens verksamhetsir dr kalenderir. Fastslis att styrelsen ansvarar for verksamheten
under kalender6ret, men att styrelsen vdljs frin Arsmdte till ndstkommande Arsmdte eller i

forekommande fall till det ytterligare ndstkommande drsmdtet ndr ledamot dr vald pA2 Ar.

$ 8 Beslutande organ
Arsmcitet eller extra &rsmcite dr h6gsta beslutande organ,
Styrelsen ska forvalta fdreningen mellan 6rsm6tena utifrin av 6rsmotena fattade beslut.

$ 9 Kallelse till ordinarie Arsmcite och extra irsmcite
Kallelse till ordinarie Arsmcite ska ske skriftligen eller via e-post samt anslis pA
spruth usen/m I n i m useerna.
Kallelse ska gdras tidigast sex veckor och senast tvi veckor fdre Arsmdtesdagen.
Arsmdte ska normalt hillas under juli m6nad.

Kallelse till extra mcite ska ske pA samma sdtt som till ordinarie Arsmote.

I kallelsen till ordinarie irsmdte ska bifogas relevanta dokument dvs. relevanta delar av
dagordning enligt S 15, Arsredovisning inkl. ekonomisk redovisning, valberedningens fdrslag,
fdrslag till aktivitetsplan, motioner och propositloner.

I kallelsen till extra Arsmcite ska bifogas dagordning samt de dokument som hdnfor sig till
anledningen till det extra drsmdtet.

Revisorerna kan krdva att extra Arsmote utlyses. Minst 50o/o av medlemmarna kan begdra att
extra 6rsmdte utlyses. I bAda fallen dr styrelsen skyldig att kalla till ett extra drsmdte inom 2 veckor
med beaktande av vad som i dvrigt gdller vid kallelse till extra 6rsmdte.
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S 10 Rcistrfift
Varje medlem har yttrande- och rdstrdtt pi 6rsm6ten.

S 11 Styrelsens sammansfittning
Styrelsen ska besti av ordforande samt minst 4 och hdgst 6 ordinarie ledamoter och minst 2 och
hdgst 4 suppleanter. Ordforande vdljs pA 1 Ar. Halva antalet ledamdter vdljs (om mojligt) per Ar
(2 Ar). Halva antalet suppleanter vdljs (om mojligt) per Ar (2 Ar). Styrelsen konstituerir sig sjdtv,
dvs. utser sekreterare, kassor och ev. andra funktioner. Styrelsen vdljs vid 6rsm6te. Styrelsen
sammantrdder pA kallelse av ordforande eller om minst 3 ledamdter si krdver. Dagordning och
aktuella handlingar till styrelsemdte ska vara styrelsen tillhanda minst 1 vecka i forvag.

S 12 Valberedning
Valberedningen ska bestA av 2 ledamdter (1 ir) samt en suppleant (1 ar).

S 13 Revisorer
Arsmdtet vdljer 2 revisorer, vdxetvis varje Ar (2 Ar). En revisorssuppleant veiljs varje Ar (1 6r).

S 14 Motioner
Motioner (medlems rdttighet att fA ett drende behandlat vid 6rsm6te) ska ldmnas skriftligen (brev
eller e-post) till styrelsen senast 15:e junl.

S 15 Arsmrite
Ordinarie irsm<ite ska innehilla (minst) fciljande punkter: (Beslut fattas med enkel majoritet
forutom i de fall annat fdreskrivs i stadgarna)
1. Val av ordforande fdr irsmote samt val av protokollfdrare
2. Justering av rdstldngd
3. Val av 2 protokollsjusterare
4. Godkdnnande av dagordningen
5. FrAga om irsmdtet blivit i stadgeenlig ordning uflyst
6. Styrelsens irsredovisnlng (verksamhetsdr)
7 . Styrelsens ekonomiska redovisning (verksamhetsAr)
8. Revisorernas berdttelse
9. Beslut om ansvarsfrihet for styrelsens ledamdter
10. F6rslag till verksamhetsplan och budget
11. Propositioner (F6rslag frin styrelsen)
12. Motioner (Fdrslag frAn medlemmar)
13. Medlemsavgiftens faststdllande
14. Val av ordfdrande (1 6r)
15. Beslut om antal ovriga ledamdter (4-6 st) och suppleanter (2-4 st)16. Val av dvriga ledamoter (2 6r) och suppleanter (2 dr)
17. Val av revisor, 2 ordinarie (2 Ar) en vdxelvis per Ar och revlsorssuppleant (1 ar)18. val av valberedningen, 2 ledamdter (1 6r), och 1 suppleant (1 Ar)

1? Ovriga drenden (Under denna punkt fir inte beslut faitas, endasi informationsdrenden)
20. Mdtets avslutande
Protokoll frdn irsmdten ska vara justerade inom 4 veckor efter att motet avhAllits och skickas ut
till samtliga medlemmar pA samma sdtt som kallelser skickas ut.

S 16 Andring av stadgar
Stadgar kan dndras vid tv6 pi varandra foljande Arsmdten, varav den ena ska vara ordinarie
Arsmdte. Stadgarna kan dven dndras pi ordinarie irsmdte om alla dr 6verens, dvs. ingen dr emot.

S {7 Upplcisning
Vid fdreningens upplosning ska foreningens kvarvarande tillgingar tillfalla ideell forening med lokal
forankring om sAdan finns, annars enligt irsmotets beslut. Beslut om uppldsning miste fattas med
Yr-majoritet p6 ett ordinarle Arsmote eller ett extra 6rsm6te.

I ntyg as att stadg arna dverensstdm mer med Arsstdm m obesl u t 201 6-07 -23:

Lars Nilsson, justerare Einar Pdulsson, justerare
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