Stadgar för Renålandets Byförening
Föreningen bildades 1956.

§ 1 Namn, oberoende, form och säte
Föreningens namn är Renålandets Byförening.
Föreningen är en religiöst och partipolitisk obunden ideell förening med säte i
Renålandet
§ 2 Syfte
Föreningen ska:
Tillvarata intressen för dem som bor i eller besöker Renålandet .
Verka för hembygdens bevarande och dess utveckling
Genom olika arrangemang främja den sociala gemenskapen
§3 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december
§4 Medlemmar
Medlemmar är alla som har anknytning till Renålandet och vill vara med
§5 Styrelse och arbetsgrupper
Styrelsen
Föreningens arbete leds av en styrelse.
Styrelsen består av:
ordförande väljs på 2 år
Vice ordförande väljs på 1år
sekreterare väljs på 2 år
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Vice sekreterare väljs på 1 år
kassör väljs på 2 år
3 ledamöter väljs på 2 år
2 suppleanter väljs på 2 år
revisor på1 år
vice revisor 1 år
Ojämna år : väljs ordförande, sekreterare, 2 ledamöter och 1 suppleant
Jämna år :

väljs kassör, vice ordförande, vice sekreterare, 1 ledamot och 1 suppleant

Arbetsgrupper
Festkommitté ska bestå av 4 ledamöter vilka väljs på 1 år
Byggnadsgrupp ska bestå av 4 ledarmöter vilka väljs på 1 år
Till vaktmästare väljs 1 person vilken väljs på 2 år
§6 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs en revisor vilken
väljs på 1år och en ersättare till denna. Valbar är person som inte sitter i styrelsen
§7 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen ska årsmötet
välja en valberedning bestående av 2 personer varav en är sammankallande
. §8 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid
och plats. För att vara behörigt utlyst måste föreningens medlemmar meddelas minst
två veckor i förväg. Kallelsen annonseras på byns anslagstavlor och på hemsidan.
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Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte.
1) Mötets öppnande
2) Mötets behörighet
3) Val av mötesordförande
4) Val av mötessekreterare
5) Val av två personer att justera protokollet och tillika vara rösträknare
6) Styrelsens verksamhetsberättelse
7) Styrelsens ekonomiska berättelse
8)

Revisorernas berättelse

9)

Ansvarsfrihet för styrelsen

10) Val av styrelse
11) Val av revisorer
12) Val av valberedning
13) Övriga frågor
14) Mötets avslutande

§ 9 Medlemsmotioner

Medlem som önskar lämna förslag att behandlas vid årsmöten/föreningsmöten ska
skriftligen anmäla detta till styrelsen senast 2 veckor före mötet.
Styrelsens svar på motioner ska tas fram i samråd med förslagsställaren.
§ 10 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
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§11 Stadgeändring
För ändring av föreningens stadgar fordras beslut vid årsmötet med två tredjedels
majoritet.
Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till
årsmötet.

Ordförande
Ingrid Jönsson

Sekreterare

Barbro Jönsson Åslund
E-post
Renaalandet@.gmail.se
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