Stadgar för Hvens Byalag
Org. nr. 844001-3210

Antagna vid stormöte 1977-04-23, jämte ändringar stadsfästa 1979-11-10,
1996-10-12, 2000-01-19, 2004-02-22, 2014-04-06.

Syfte.
Hvens Byalag är en är en opolitisk och fackligt obunden ideell samhällsförening som i
första hand skall arbeta för Hven och dess befolknings bästa, tillvarata och främja
dess intressen, och vara den gemensamma rösten gentemot omvärlden.
Hvens Byalag skall verka för en långsiktigt hållbar förvaltning och utveckling av Hvens
sociala och fysiska miljö.
Hvens Byalag skall delta i, och hålla sig informerad om, de lokala, regionala, nationella
och internationella processer som relaterar till ön, för att proaktivt, hellre än reaktivt,
kunna påverka dessa, till Hven, och dess befolknings fördel.
Verksamheten skall inte bara bedrivas med transparens, utan även aktivt
kommuniceras till alla medlemmar och boende.

§1
Medlemskap och rösträtt.
Hvens Byalag skall bestå av aktiva och stödjande medlemmar. Aktivt medlemskap tillkommer
alla över femton (15) år som är folkbokförd på Hven. Aktivt medlemskap innebär också
rösträtt. Undantag görs för studerande som är folkbokförd på studieort, men på Hven har
folkbokförda närmast anhörig/a.
Stödjande medlemskap kan tillkomma den som icke är mantalsskriven på Hven, men önskar
stödja föreningen, Hven och dess folkbokförda befolkning. Stödjande medlemskap innebär att
man har rätt att delta i arbetsgrupper, arrangemang, diskussioner och debatter, men har
ingen rösträtt då beslut skall tas.
Årsavgift för medlemskap fastställs av årsmötet.

§2
Möte och beslut.
§ 2a
Årsmöte.
Styrelsen som efter befullmäktigande från årsmöte behandlar i tiden mellan årsmötena alla
ärende från myndigheter och enskilda.
Årsmöte bör hållas under första kvartalet, och skall omfatta följande punkter på
dagordningen.
 Fastställande att mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 Fastställande av dagordning.
 Val av mötesordförande, mötessekreterare, två (2) justeringsmän och två (2)
röstsammanräknare för årsmötet.
 Årsredovisning och revisorernas berättelse, samt frågan om styrelsens ansvarsfrihet
för det gångna verksamhetsåret.
 Fastställande av årsavgiften för kommande verksamhetsår, för aktiv respektive
stödjande medlem.
 Val av styrelse.
 Val av två (2) revisorer varav en (1) sammankallande.
 Informationspunkter.
 Beslut i ärende som uppkommit under året där styrelsen hänskjutit beslut till
medlemmarna.
 Övriga frågor för beslut skall skriftligt ha inkommit senast sju (7) dagar före utlyst
möte.

§ 2b
Stormöte.
Stormöte skall hållas under hösten, dock senast 31 december, och är i första hand ett möte
för information, och alla medlemmar har rätt att yttra sig, Stormöte skall omfatta följande
punkter på dagordningen.




Informationspunkter.
Beslut i ärende som uppkommit under året, och som inte kan vänta tills årsmötet.
Beslut tas av de närvarande röstberättigade medlemmarna.
Övriga frågor för beslut skall skriftligt ha inkommit senast sju (7) dagar före utlyst
möte.
§ 2c

Extra stormöte.
Extra stormöte kan utlysas om styrelsen så finner lämpligt, eller om en fjärdedel (1/4) av
föreningens röstberättigade medlemmar med angivande av orsaken, skriftligen hos styrelsen
så begär. Sådant extra stormöte kan bara besluta i de frågor för vilka de sammankallats.

§3
Kallelse.
Till alla möten kallas medlemmarna minst fjorton (14) dagar i förväg genom affischering i
Byalagets informationsskåp och andra lämpliga platser.
§4
Styrelsen.
Styrelsen skall bestå av tio (10) medlemmar, sju (7) ordinarie och tre (3) suppleanter som
väljs på två (2) år. Omval/nyval skall ske enligt följande;
Varje år väljs fem (5) medlemmar.
Styrelsen som efter befullmäktigande från årsmöte, behandlar i tiden mellan årsmötena alla
ärende från myndigheter och enskilda. På uppdrag av styrelsen kan olika arbetsgrupper utses.
Dessa arbetsgrupper har då i uppdrag att utreda och sammanställa underlag för beslut till
styrelsen. Alla medlemmar skall beredas möjlighet att ta del av styrelsens arbete via
publicerade meddelande, skrivelser och protokoll och/eller via kontakt med styrelsens
medlemmar. Styrelsen är beslutsmässig då minst fem (5) medlemmar är närvarande.
Styrelsens arbete leds av ordföranden som väljs inom gruppen, dessutom väljs vice
ordförande, sekreterare och kassör, samt tre (3) ledamöter och tre (3) suppleanter.
§5
Val.
Röstberättigade medlemmar i Hvens Byalag föreslår personer till styrelsen i samband med
årsmöte. Förslag skall skriftligen ha inkommit senast sju (7) dagar före utlyst möte.
Omröstning sker via sluten omröstning. Vid lika röstetal sker lottning.
§6
Firmatecknare, bokslut och revision.
Hvens Byalags firma tecknas i första hand av styrelsens ordförande och kassör, enskilt eller
tillsammans. Eller av minst två (2) av övriga styrelseledamöter. Mot Hvens Byalags skulder
svarar endast dess tillgångar. Räkenskapsåret löper XX-01-01 – XX-12-31. Bokslutet skall vara
färdigt senast XX-01-31, varefter räkenskaper och protokoll överlämnas till revisorerna.
Revisorerna har rätt att granska alla handlingar. Revisionsberättelsen skall vara klar XX-02-15,
eller minst fjorton (14) dagar före årsmötet, och då finnas tillgängligt hos revisorerna och
styrelsen.
§7
Stadgeändring och upplösning.
Ändring av stadgar kan endast ske på årsmöte, och skall bekräftas av efterföljande stormöte,
varje gång med minst två tredjedels (2/3) majoritet av närvarande röstberättigade. Förslag till
ändringar av stadgar skall anges i kallelsen till årsmötet.
Upplösning av Hvens Byalag kan ske endast vid årsmöte, och ett därpå följande stormöte,
med samma majoritet som vid stadgeändring. Hvens Byalags tillgångar skall därefter brukas
på Hven till allmännyttiga ändamål varom beslutas på årsmötet.

