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Stadgar Landsorts byalag 2020 

 
§ 1 Föreningens namn är Landsorts Byalag 
 
§ 2 Föreningen som är partipolitiskt obunden, har till ändamål att på Öja – Landsort med omnejd 
bevaka medlemmarnas intressen i fråga om miljö, natur, kultur och näringsliv samt verka för 
bevarande av en levande bygd. 
 
§ 3 Medlemskap kan vinnas av personer fyllda 16 år som inom föreningens verksamhetsområde är 
mantalsskrivna, arrendatorer, hyresgäster eller annan skärgårdsintresserad person. 1 röst/ betalande 
medlem 
 
§ 4 Medlem som utan giltig orsak underlåter att erlägga årsavgift eller uppenbarligen kränker 
föreningens anseende eller motverkar dess syften, kan av föreningens styrelse uteslutas. Önskar 
medlem utträde skall det anmälas före årsskiftet. 
 
§ 5 Medlemsavgift för verksamhetsåret, som avslutas den 31 december, beslutas på årsmötet. 
Medlemsavgift ska erläggas utan anmaning före juni utgång. 
 
§ 6 Byalagets angelägenheter handhas av en ordförande inklusive en styrelse på 5–7 personer. 
Byalaget väljer för en tid av två år ordförande samt styrelseledamöter. 
Byalaget väljer dessutom två revisorer. 
Ovan redovisade befattningshavare väljs på årsmötet. De som ska avgå 31/12 kvarstår i sin 
befattning till årsmötet. Årsmöte som infaller jämt årtal väljer ordförande. Styrelsen bör tillse att 
inte nyval sker på övervägande poster. 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 
Styrelsen kan utse arbetsutskott. 
Styrelsen kan tillsätta särskilda arbetsgrupper. 
Styrelsen äger rätt att tillsätta adjungerande behövliga funktionärer. 
 
§ 7 Byalaget tecknas av ordförande och kassör. 
 
§ 8 Det åligger byalagets styrelse 
att förvalta byalagets egendom och medel 
att föra protokoll över styrelsens sammanträden 
att svara för genomförandet av byalagets beslut samt 
att föra byalagets korrespondens 
Styrelsen ska verka för att medlemmarna hålls informerade om förhållanden eller planerade åtgärder 
som kan ha allmänt intresse eller kan komma att påverka den enskildes förhållanden. 
 

§ 9 Styrelsen är beslutsmässig då ordföranden, eller vid förfall för denne vice ordförande, samt två 
styrelseledamöter är närvarande och alla är ense. 
Är hela styrelsen samlad har ordförande utslagsröst. 
 
§ 10 Byalaget kan utse festkommitté/ projektgrupper för fester eller andra aktiviteter. Ytterligare 
evenemang kan även arrangeras i byalagets regi. Om inget intresse finns för engagemang från 
föreningens medlemmar kan festligheter eller andra arrangemang utgå. Aktiviteter i byalagets regi 
ska följa lagar och förordningar. Behövs tillstånd skall sådant inhämtas eller försäkring tecknas. 
Budget läggs för olika aktiviteter. 
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§ 11. Årsbokslutet ska vara klart minst 1 månad innan årsmötet. Årsbokslutet kan tidigast vara klart 1 
månad efter bokslutsperiodens utgång. 
 
§ 12 Årsmöte ska hållas innan maj månadsutgång. Denna sena tidpunkt för årsmöte baseras på att så 
många som möjligt av byalagets medlemmar skall kunna delta. Kallelse skall anslås på 
anslagstavlorna i byn tre veckor innan årsmötet. 
 
§ 13 Motioner och förslag till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast åtta dagar innan. 
Årsmötets dagordning skall innehålla 
1. Val av ordförande att leda förhandlingarna 
2. Val av mötessekreterare 
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
4. Fråga huruvida sammanträdet blivit stadgemässigt utlyst 
5. Föredragning av protokoll från föregående årsmöte 
6. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelser samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

7. Val av styrelseledamöter enligt § 8 
8. Ekonomisk redogörelse 
9. Val av revisor jämte suppleant enligt § 8 
10. Val av valberedning 
11. Val av materialförvaltare 
12. Val av övriga funktionärer 
13. Behandling av motioner och övriga föreliggande ärenden 
14. Fastställande av årsavgift 
15. Övriga frågor 
 
§ 14. Extra föreningsmöte kan utlysas då styrelsen eller minst fem medlemmar finner det nödvändigt. 
Kallelse anslås enligt § 15, dock senast åtta dagar före mötet. I kallelsen skall anges orsak till mötet 
och vilka frågor som skall behandlas. Andra frågar får icke debatteras. 
 
§ 15. Som föreningens beslut gäller den mening för vilken flest röst givits. En röst per betalande 
medlem. Som regel sker röstning med acklamation. Då votering begärts skall rösträkning företas. 
Röstning kan ske med handuppräckning. Vid lika rösttal gäller ordförandes mening vid mötet 


