Förslag till ändringar
Stadgar för Loos Byaråd
1. Föreningens firma är Loos Byaråd.
2. Föreningen och dess styrelse har sitt säte i Loos.
3. Föreningen är ideell, partipolitiskt och religöst obunden och har till ändamål att verka för
bygdens bevarande och utveckling.
4. Föreningen ska:
‐ vara ett forum och sammanhållande organ för lokala idéer och initiativ som kommer från
bygdens invånare, föreningar, nätverk, undergrupper eller klubbar
‐samordna arbetet i och med gemensamma frågor / aktiviteter
‐medverka till utökade kontakter och informationsspridning
‐vara den instans som myndigheter och kommun bör vända sig till i ärenden av övergripande
betydelse som rör Loosbygden.
5. Årsmötet hålls senast under maj månad
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
‐ Deltagarförteckning
‐ Årsstämmans stadgeenliga utlysande
‐ Styrelsens berättelse
‐ Revisiorernas berättelse
‐ Fastställande av resultat‐ och balansräkning
‐ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
‐ Övriga förslag från styrelsen
‐ Till årsmötet inkomna förslag
‐ Val av ordförande och kassör
‐ Val av styrelseledamöter samt suppleanter
‐ Val av revisorer
‐ Val av valberedning
‐ Fastställande av nomineringstid
6. Till styrelsen inkomna förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.
7. Kallelse till årsmöte ska ske genom affischering på anslagstavlor och genom annonsering i
den lokala Looslappen/Finnmarksblá, samt på sociala media, minst en (1) månad före
årsmötet.
8. Styrelsens sammansättning bör präglas av bygden med en bredd av föreningsfolk, företagare
och engagerade innevånare.
Styrelsen ska bestå av elva (11) ordinarie ledamöter och minst två (2) suppleanter.
För styrelsens ledamöter gäller två (2) års mandatperiod.
Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har
ordförande utslagsrösten.
Styrelsen äger rätt att till sig adjungera rådgivare.
Det åligger styrelsen särskilt att:
‐ Verkställa årsmötets beslut
‐ Besluta om firmateckning
‐ Organisera och leda verksamheten,möten med mera.

‐

9.

10.
11.
12.
13.

Omhänderta föreningens ekonomiska angelägenheter och låta föra fullständiga
räkenskaper.
‐ Förbereda ärenden som ska förekomma på allmänna möten, avge verksamhetsberättelse
samt föra protokoll.
‐ Överlämna protokoll och redogörelse för verksamhet och räkenskaper senast en (1)
månad efter räkenskapsårets utgång till revisorerna
Valberedningen ska bestå av minst tre(3) ledamöter varav en(1) sammankallande, dessa
utses av årsmötet. Förslag på nominerade styrelseledamöter till valberedningen bör komma
in senast två (2) månadre innan årsmötet. Valberedningens förslag skall delges i samband
med kallelse till årsmötet.
Verksamhets‐ och räkenskapsår sammanfaller med med kalenderår, 1 januari – 31 december
Två (2) revisorer och en (1) suppleant utses av årsmötet för ett (1) år i taget.
Beslut om stadgeändringar skall fattas på årsmöte eller höstmöte med minst 2/3 av mötets
deltagare bifaller ändringsförslaget.
Beslut om föreningens upplösning kräver minst 2/3‐dels majoritet vid två på varandra
följande möten varav ett (1) skall vara på ordinarie årsmöte. Beslut om kvarvarande
tillgångar fattas under samma process.

Förslag till Dagordning för Årsmöte;

§1

Årsmötets öppnande

§2

Fastställande om Deltagarförteckning

§3

Årsmötets stadgeenliga utlysnade

§4

Fastställande av dagordning

§5

Val av årsmötesfunktionärer
‐
‐
‐

Ordförande
Sekreterare
Två justerare tillika rösträknare

§6

Verksamhetsberättelse

§7

Ekonomisk berättelse

§8

Revisionsberttelse

§9

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§10

Verksamhetsplan för nästkommande år

§11

Inkomna förslag

§12

Val enligt stadgar

§13

Mötet avslutas.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Skulle vara trevligt om Verksamhetsberättelse, Balans‐ och resultat rapport, Valberedningens förslag,
Stadgar och ”Verksamhetsplan för kommande år” lades ut i samband med kallelse till Årsmöte på
våra sociala media, då kan alla ta till sig dem och granska inför mötet.
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