Stadgar
för

Skattungbyns Byutvecklingsförening
Dessa stadgar antogs slutgiltigt den 15 febr 2003.
§ 1. Föreningens firma
Föreningens firma är Skattungbyns Byutvecklingsförening
§ 2. Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att främja utvecklingen i Skattungbyn genom att med bystämman
som högsta beslutande organ fungera som byns företrädare gentemot kommunen och andra
organisationer i omvärlden, samt att ansvara för driften, underhållet och uthyrningen av de
gamla skolhusen i Skattungbyn.
§3. Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Skattungbyn i Orsa kommun.
§ 4. Medlemskap och föreningens ställning
Skattungbyns byförening är en ideell förening. Den skall ses som ett organisatoriskt redskap
för byns invånare för att klara vissa gemensamma uppgifter som rör förvaltning och annan
praktisk verksamhet. Bystämman är byns hävdvunna församling för gemensamt
beslutsfattande. Till bystämman har byns alla invånare tillträde och rösträtt. Det motsvarande
gäller byföreningen, vars högsta beslutande församling är bystämman. Därmed äger alla
invånare i byn denna förening. Något individuellt medlemskap i byföreningen tillämpas
därför inte.
§ 5. Verksamhet
Föreningen skall bedriva sådan verksamhet som denna stadga eller bystämman anvisar. Minst
ett möte med byns invånare, utöver den ordinarie bystämman, skall hållas varje år. Därvid
skall styrelsen redovisa verksamheten samt ta emot synpunkter och önskemål. Härutöver kan
andra möten hållas på styrelsens initiativ eller efter begäran hos styrelsen. Kallelse till
angivna möten sker på samma sätt som kallelse till ordinarie bystämma.
§ 6. Styrelse
Styrelsen väljs av ordinarie bystämma, och skall bestå av byföreståndaren och ytterligare fem
ledamöter. Ledamöternas mandatperiod är ett år och avgående ledamöter kan omväljas.
Byföreståndaren är styrelsens ordförande. I övrigt väljer styrelsen själv hur den vill organisera
sitt arbete och inom sig utse nödvändiga funktionärer.
Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av dem är
närvarande. För giltigt beslut erfordras att detta skall biträdas av mer än hälften av närvarande
styrelseledamöter. Vid lika röstetal äger byföreståndaren utslagsröst.
Vid styrelsens sammanträden förs protokoll numrerade i löpande ordning, vilka justeras
av byföreståndaren och ytterligare minst en annan styrelseledamot.

§ 7. Revisorer
Bytämman skall välja två revisorer. Dessa väljs till nästkommande ordinarie bystämma.
Revisorerna skall verkställa revision samt avge revisionsberättelse i god tid före ordinarie
bystämma.
§ 8. Valberedning
Bystämman skall välja två personer som inför nästkommande ordinarie bystämma skall
bereda valen av nya funktionärer i föreningen.
§ 9. Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av de ledamöter som därtill
särskilt utsetts.
§ 10. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Verksamhetsberättelsen skall vara revisorerna
tillhanda senast den 31 januari påföljande år.
§ 11. Kallelse till bystämma
Kallelse till bystämma skall ske genom affischering på de två anslagstavlor som finns vid
affären tidigast fyra och senast två veckor före stämman.
§ 12. Ärenden på ordinarie bystämma
1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för stämman.
2. Prövning av om kallelse till stämman skett enligt stadgarna.
3. Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse.
4. Revisorernas berättelse.
5. Fråga om fastställande av årsredovisning.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.
8. Val av byföreståndare.
9. Val av styrelsens övriga ledamöter
10. Val av revisorer.
11. Val av valberedning.
12. Övriga ärenden.
§ 13. Överskott
Uppkommer överskott, sedan företagsekonomiskt motiverade avsättningar skett samt
investeringar ägt rum med syfte att öka och stabilisera ekonomin i föreningen, skall detta
avsättas till en särskild reservfond.
§ 14. Meddelanden
Andra meddelanden än kallelse till bystämma anslås på byns anslagstavlor.
§ 15. Ändring av stadgar
Dessa stadgar kan ändras genom beslut på två på varandra följande bystämmor varav en skall
vara ordinarie.

