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Stadgar för Bråns byaförening 

 

§1 Bråns byaförening är en politiskt och religiöst obunden förening som vill verka för 

gemenskap, sammanhållning och tillvaratagande av byns gemensamma intressen. 

Medlem är de som betalat medlemsavgiften för innevarande kalenderår.  

 

§2 I februari månad hålls årligen byaföreningens årsmöte, varvid redogörelse för dess 

verksamhetsår lämnas och planering för kommande verksamhetsår sker. Kallelse till 

årsmötet anslås till medlemmarna minst en månad i förväg. 

 

§3 Röstberättigad vid årsmötet är endast medlemmar (över 15 år) i Bråns byaförening. 

 

§4 Byaföreningens styrelse ska bestå av sju ordinarie ledamöter samt två suppleanter 

som väljs vid byaföreningens årsmöte. Förslag till styrelseledamöter och suppleanter 

utses av en valberedning i god tid före årsmötet. Mandatperioden är ett år för 

ordförande, vice ordförande och suppleanter. De övriga väljs för två år.  

 

§5 Vid årsmötet förekommer följande ärenden: 

1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 

2. Val av två justerare 

3. Fastställande av röstlängd 

4. Fastställande av dagordning 

5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 
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6. Ekonomisk redogörelse för det förflutna verksamhetsåret samt revisorns 

berättelse 

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

8. Val av ordförande i styrelsen 

9. Val av övriga ledamöter i styrelsen 

10. Val av två suppleanter till styrelsen 

11. Val av revisor för granskning av byaföreningens räkenskaper och förvaltning för 

kommande verksamhetsår 

12. Val av valberedning 

13. Fastställande av verksamhetsplan för kommande år 

14. Beslut om medlemsavgift 

15. Övriga ärenden 

 

§6 Styrelsen håller ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsmötet. Där beslutas 

om firmatecknare för innevarande år. Styrelsemöten hålls därefter så ofta det finns 

behov. För att styrelsen ska vara beslutsmässig vid ett sammanträde ska minst fyra 

ledamoter närvara. Styrelsen äger rätt att inom sig utse arbetsutskott som förbereder 

handläggning av ärenden som rör byaföreningens verksamhet. Till AU-sammanträden 

kan personer utanför styrelsen kallas som adjungerade. 

 

§7 Vid all omröstning äger närvarande styrelsemedlem en röst. Vid lika röstetal gäller den 

mening som ordförande biträder. 

 

§8 Väcks frågan om förändring av byaföreningens stadgar skall frågan först beredas av 

styrelsen och upprättat förslag tillställas byaföreningens medlemmar i god tid före 

årsmötet. För godkännande av stadgeändring fordras röstövervikt med 2/3 av de 

röstberättigade som finns närvarande vid årsmötet. 

 

§9  Om byaföreningen eventuellt skulle upplösas skall medlemsmöte föregå detta varvid 

beslut till vilket ändamål dess gemensamma ekonomiska tillgångar och 

värdehandlingar skall överföras. 
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