Stadgar för

Mä da n s B yfö reni ng
(Ideell förening)

§ 1 Firma
Förenings firma är Mädans Byförening.
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Mädan, Kramfors kommun
§ 3 Ändamål och verksamhet
Föreningen skall verka för att utveckla Mädans by socialt, trivselmässigt och kulturellt. Olika aktiviteter
skall locka människor till året runt boende i vår by. Verksamheten skall syfta till ökat samarbetet kring
gemensamma angelägenheter medlemmarna finner viktiga. Vid viktiga, gemensamma, beslut skall
enighet eftersträvas. Nya inriktningar och idé-förslag skall ges tid att "slå rot" innan beslut tages.
§ 4 Medlemskap
Till medlem antages sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till
förverkligande av föreningens ändamål. Även stödmedlemmar kan antagas. Ansökan om inträde
prövas vid föreningsmöte. Medlemskap från 15 år.
§ 5 Medlems uteslutning
Medlem som ej erlägger medlemsavgift eller uppenbarligen bryter mot föreningens stadgar kan utesluts
ur föreningen. Uteslutning beslutas av föreningsmöte med 3/4 majoritet.
§ 6 Medlemsavgift
Medlemsavgift skall årligen erläggas. Årsavgiftens storlek (för aktiv- och stödmedlem) beslutas av
årsmötet.
§ 7 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är 1 maj – 30 april.
§ 8 Beslutande organ
Föreningsmötet är beslutande organ. Styrelsen skall utföra föreningsmötets beslut i förening med
arbetsgrupper. Beslutens genomförande skall redovisas vid nästa föreningsmöte eller vid kommande
årsmöte.
§ 9 Kallelse till föreningsmöten
Kallelse till föreningsmöten skall ske skriftligen. Kallelsen utdelas i postlåda. Kallelse skall vara lämnad
tidigast fyra veckor före föreningsmöte och senast två veckor före årsmöte. Vid extra möte skall
kallelse utdelas senast en vecka före mötet.
Årsmöte skall hållas under juli månad.
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§ 10 Rösträtt
Varje medlem har yttrande- och rösträtt. Stödmedlem har yttranderätt på alla möten.
§ 11 Styrelsens sammansättning
Styrelsen skall bestå av sammankallande (ordförande) samt minst fyra ordinarie ledamöter samt två
suppleanter. Sammankallande (ordförande) väljs på l år. Styrelseledamöterna väljs på 2 år.
Suppleanterna väljs på 2 år. Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsens ledamöter väljs vid årsmöte.
§ 12 Valberedning
Valberedningen skall bestå av 2 ledamöter samt 1 suppleant.
§ 13 Revisorer
Årsmötet väljer två revisorer (en på 2 år och en på 1 år) samt en revisorssuppleant (1 år).
§ 14 Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall innehålla (minst) följande:
1. Val av ordförande för årsmöte samt val av protokollförare.
2. Justering av röstlängd.
3. Val av justeringsman/män.
4. Fråga om årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
5. Redovisning av verksamhetens aktiviteter under föregående verksamhetsår.
6. Redovisning av föreningens inkomster och utgifter.
7. Styrelsens årsredovisning jämte revisorernas berättelse.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
9. Förslag till aktivitetsplan och budget.
10. Medlemsavgiftens fastställande
11. Val av sammankallande/ ordförande/ (1 år)
12. Val av övriga ledamöter i styrelsen jämte suppleanter
13. Val av firmatecknare.
14. Val av revisorer jämte revisorssuppleant.
15. Val av valberedningen
16. Övriga ärenden.
17. Mötets avslutande.
§ 15 Ändring av stadgar
Stadgar kan endast ändras vid två på varandra följande möten varav den ena skall vara ordinarie års
möte.
§ 16 Mädan
Geografiskt definieras byn Mädan med bifogad karta.
§ 17 Upplösning
Vid föreningens upplösning skall föreningens kvarvarande tillgångar fördelas mellan medlemmarna i
förhållande till inbetalda medlemsinsatser.
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