
STADGAR 
för ÖRSJÖ BYALAG 

- "EIl illtre!isejörellillg i Örsjöbygdell" 

l Föreningens verksamhetsområde skall omfatta Örsjöbygden. 
2 Föreningen skall verka för Örsjö's utveckling. 
3 Föreningen skall verka opolitiskt. 
4 Föreningens firma skall tecknas av ordföranden och kassören var för sig. 
5 Styrelsens säte skall vara i Örsjö. 
6 Styrelsen skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter och minst tre suppleanter. 

Ordinarie ledamot väljes om möjligt på två år och ersättare på ett år. 
Ordförande utses av årsmöte, medan övriga funktionärer utses av styrelsen. 
Styrelsen äger rätt att utse verkställande utskott och arbetsgrupper för olika 
Aktiviteter, samt representanter i förekommande samarbetsgrupper. 
Funktioner sprides i så stor utsträckning som möjligt bland samtliga. 

7 Suppleanterna skall kallas till styrelsesammanträdena och deltar i beslut för 
frånvarande ordinarie ledamöter. 

8 Styrelsen är beslutmässig då minst halva antalet ledamöter, inklusive 
suppleanter är närvarande. 
Enkel majoritet gäller och vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 

9 Beslut i föreningsstämma och styrelse fattas med enkel majoritet. 
10 Medlem kan den bli som erlägger medlemsavgift 
l l Medlemsavgift för nästkommande år, fastställes av årsstämma på förslag av 

styrelsen 
] 2 Medlem som inte erlägger medlemsavgift eller inte följer föreningens stadgar 

kan uteslutas av styrelsen, beslutet skall vara enhälligt. 
13 Medlem har förslags och rösträtt, icke medlem har yttrande och förslagsrätt. 
14 Funktionär bör vara skriT/en i Örsjö socken. 
15 Räkenskapsår och Verksamhetsår skall omfatta kalenderår. 
1 6 Verksamhetsårets handlingar skall vara tillgängliga för revision senast 3 111. 
17 Ordinarie årsstämma bör hållas före 3113, kallelse minst 10 dagar före. 
18 Extra föreningsstämma kallas av styrelsen efter framställan av minst fem 

medlemmar minst sju dagar innan, med angivande av orsak. 
19 Två revisorer och en ersättare utses för innevarande verksamhetsår. 
2C .rZcYlsion sker Sel1ast 15/2. 
11 Ändring av stadgarna fastställes med minst 2/3 majoritet av de närvarande 

två föreningsmöten i följd liksom beslut om föreningens upphörande. 
22 Vid beslut om föreningens upphörande skall även beslut fattas om hur k'"ar

varande tillgångar skall disponeras. 
23 Kallelse till styrelsesammanträde sker med E-post eller genom personlig 

kontakt, samt genom anslag på tillgängliga anslagstavlor. 
24 Kallelse till årsstämma sker med eget leller del i medlemsblad. 
25 Kallelse till extra föreningsstämma skall nå samtliga medlemmar på 

sätt som styrelsen bestämmer. 
26 Styrelsen utser arbets-utskott I -grupp för särskilda frågor allt efter behov. 
Fastställda vid extra företungsstämma 24 november 2010 § 24. 
Protokollet justerat 25 november 2010. 


