Stadgar för Loos Byaråd 2013 03 17 (ändringsförslag inom parentes i föregående stadgar sedan
1997 04 14)
1 Föreningens firma är Loos byaråd. (Loos Bygderåd)
2 Föreningen och dess styrelse har sitt säte i Loos.
3 Föreningen är ideell och har till ändamål att verka för bygdens bevarande och utveckling.
Föreningen ska vara forum för och samanhållande organ för lokala idéer och initiativ som kommer
från den egna bygden samt vara den instans som myndigheter och kommun bör vända sig till i
ärenden av övergripande betydelse som rör Loosbygden.
4 I Loos byaråd skall representanter utsedda av föreningarna och klubbarna ingå men också
allmänheten ska beredas möjlighet att delta i möten. (Till bygderådets styrelse kan bybor och
föreningsaktiva väljas. Till minst ett årsmöte och ett höstmöte skall alla föreningar och allmänheten
inbjudas och beredas plats att påverka bygderådets arbete.)
5 Verksamhets och räkenskapsår räknas från 1 januari till och med 31 december.
6 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör eller de personer som årsmötet utser.
7 Kallelse tillårsmötet skall ske genom affischering på anslagstavlor och genom annonsering i de
lokala tidningarna minst två veckor före årsmötet.
8 På ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.
Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
Inval av nya föreningar( stryks)
Inval av två icke föreningasaktiva personer(stryks)
(Information från närvarande föreningar)
Årsberättelse
Kassaberättelse
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande och vice ordförande
Val av kassör
Val av sekreterare
(val av 3 ledamöter och 2 ersättare)
Val av två revisorer att granska föreningens verksamhet och räkenskaper
Övriga frågor

9 Det åligger styrelsen att: organisera och leda verksamheten, möten mm, omhänderta föreningens
ekonomiska angelägenheter och låta föra fullständiga räkenskaper, förbereda ärenden som skall
förekomma på allmänna möten, avge verksamhetsberättelse samt att föra protokoll.
10 Förslag till ändringar av stadgar kan antas på årsmöte eller på allmänt möte om 273 av mötets
deltagare bifaller ändringsförslagen.
11. beslut om föreningens upplösning kan endast ske på årsmöte och beslut om kvarvarande
tillgångar fattas samtidigt.

