1

Stadgar för Lerdals Bystugeförening
antagna vid föreningsstämmor 2013-03-17 och 2013-04-28
Namn

1. Föreningens namn är Lerdals Bystugeförening.

Säte

2. Föreningens säte är Lerdals by, Rättviks församling i
Dalarnas län.

Ändamål

3. Föreningens ändamål är att främja samhörigheten i
byn, bl a genom att
a. äga och förvalta fastigheten Lerdal 6:32 (f d
Lerdalsskolan med bagarstuga och byarkiv) och
upplåta dessa till byns innevånare enligt särskilda bestämmelser,
b. vårda övriga gemensamma anläggningar som
föreningen har i sin vård,
c. årligen arrangera traditionellt midsommarfirande,
d. svara för belyst julgran och övriga juldekorationer,
e. i övrigt arrangera aktiviteter som gagnar trivsel,
livskvalité och bysammanhållning.

Medlemskap

4. Alla som äger eller hyr fastighet i Lerdal eller eljest
vill stödja föreningen i dess verksamhet äger rätt till
medlemskap.

Medlemsavgift

5. Medlemsavgiften gäller per kalenderår och hushåll och
fastställs årligen vid årsmötet. Förutom medlemsavgiften skall medlemmar genom eget arbete eller på annat
sätt vara beredda att bidra till föreningens verksamhet.

Styrelse

6. Förvaltningen av Lerdal 6:32, övriga angelägenheter
och den löpande verksamheten skall handhas av en
styrelse. Styrelsen utses av årsmötet och skall bestå av
sju ledamöter.
Samtliga ledamöter väljs på två år och på så sätt att tre
alternativt fyra ledamöter utses årligen.
Styrelsen fördelar inom sig uppdraget som ordförande
för kommande verksamhetsår och erforderliga
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särskilda uppgifter.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden
eller då minst tre styrelseledamöter så önskar.
Vid styrelsesammanträdena skall föras protokoll.
Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande.
Kallelse till styrelsemöte skall ske genom telefon, epost eller brev senast 14 dagar före sammanträdet.
Styrelsen kan adjungera särskilda funktionärer, såsom
kassör, stugfogde etc, i den händelse dessa inte ingår i
styrelsen.
Adjungerade till styrelsen deltar normalt i styrelsens
överläggningar men ej i besluten.
Ekonomi

7. Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören
var för sig. Styrelsen kan besluta att stugfogden skall
disponera en handkassa för löpande, smärre, utgifter.

Revision

8. Till att granska föreningens räkenskaper och styrelsens
förvaltning i övrigt skall årsmötet utse två revisorer
och en revisorssuppleant som väljs årligen.
Räkenskaper, årsberättelse, protokoll etc skall vara
revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Valberedning

9. Valen vid årsmötet skall förberedas av en valberedning
som utses vid ordinarie årsmöte. Valberedningen skall
bestå av två ledamöter som väljs på två år med ett års
förskjutning.

Årsmöte

10.Årsmöte hålls årligen i mars månad. Kallelse till årsmötet skall ske senast två veckor i förväg genom
anslag på byns anslagstavlor och genom annons i
Rättviksnytt.
Medlemmars motioner till årsmötet skall vara lämnade
till styrelseordföranden senast den 15 januari.
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Vid årsmötet äger varje myndig, närvarande, medlem
en röst, detta oavsett om ett hushåll deltar med flera
representanter.
Årsmötet är beslutsmässigt med antalet närvarande.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden avhandlas
 Val av mötesordförande och mötessekreterare
 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 Revisorernas granskningsberättelse
 Fråga om verksamhetsberättelsen och årsredovisningen kan godkännas och läggas till handlingarna
 Fråga om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet för
det gångna verksamhetsåret
 Styrelsens förslag till verksamhet och budget för
nästkommande år
 Fråga om verksamhets- och budgetförslag för
det kommande året kan godkännas
 Styrelsens förslag till och mötets beslut om årsavgiftens storlek för det kommande året
 Styrelsens yttrande över inlämnade motioner
och årsmötets ställningstagande till dessa
 Val av
- Styrelseledamot på två år
- Två revisorer och en revisorssuppleant
- En ledamot av valberedningen på två år
Extra
föreningsmöte

11.Extra föreningsmöte hålls då styrelsen eller en tredjedel av föreningen medlemmar så önskar. Vad gäller
kallelse, rösträtt och beslutsmässighet gäller samma
stadganden som för ordinarie årsmöte.
Vid extra föreningsmöte får endast behandlas de frågor
vilka framgår av kallelsen.

Stadgeändringar

12.Stadgeändringar skall beslutas av två föreningsmöten,
varav ett skall vara ordinarie årsmöte, med minst tre
veckors mellanrum.
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Upplösning

13.Beslut om att upplösa föreningen skall tas vid två föreningsmöten enligt stadgarna för stadgeändringar. Vid
mötena skall beslutas hur skall förfaras med
föreningens tillgångar och inventarier. För fastigheten
Lerdal 6:32 gäller att denna vid en upplösning återgår
till Rättviks kommun.

