STADGAR
Fastställda 2016-05-25
§1
Föreningens firma och verksamhetsområde
Föreningens namn är Bocksboda Byalag. Föreningen har sitt
verksamhetsområde
i Axbergs församling, Örebro kommun, Örebro län.
§2
Föreningens ändamål och verksamhet
Att tillvarata gemensamma intressen för innevånarna i föreningens
verksamhetsområde såsom en ideell förening, politiskt och religiöst obunden.
Att bedriva och stödja ungdomsverksamhet, kulturverksamhet och annan
verksamhet för alla åldrar.
§3
Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Axbergs församling, Örebro kommun, Örebro län.
§4
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter bestäms av föreningens årsstämma.
§5
Årsstämma
Årsstämma skall hållas senast under månaderna april/maj varje år.
§6
Kallelse
Kallelse till årsstämman skall ske genom utdelat meddelande till medlemmarna
före stämman, likaså före extra föreningsstämma. Anslag skall även sättas upp
på plats som styrelsen beslutar.

§7
Dagordning
På föreningens årsstämma skall följande ärenden behandlas.
1 Val av ordförande och sekreterare för stämman

2 Val av två protokolljusterare för stämmoprotokollet
3 Godkännande av kallelse
4 Fastställande av röstlängd
5 Styrelsens verksamhetsberättelse
6 Revisorernas berättelse
7 Fråga om ansvarsfrihet
8 Av styrelsen väckta förslag
9 Inkomna motioner
10 Årsavgifter och andra avgifter
11 Val av styrelseordförande
12 Val av styrelseledamöter
13 Val av revisorer
14 Val av valberedning
15 Övriga frågor
16 Tillkännagivande var justerat protokoll hålls tillgängligt
§8
Styrelsen
Styrelsen består av lägst 5 och högst 10 ledamöter. Årsstämman väljer
ordförande,
Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer. Före val av ledamöter fastställer
årsstämman dessas antal. Mandatperioden är två år. Hälften av ledamöterna
avgår växelvis vartannat år. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för
föreningens tillgångar.
§9
Revisorer
Revisorer utses av årsstämman en på två år en på ett år. Handlingarna för
revisionen skall vara revisorn tillhanda minst två veckor före årsstämman.
§ 10
Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår (1 januari – 31 december).

§ 11
Stadgeändringar
För stadgeändring erfordras kvalificerad majoritet med ¾ av närvarande
röstberättigade samt erfordras två efter varandra följande stämmor,
årsstämman inräknad, för att ändringen skall finna laga kraft.

§ 12
Medlem/Uteslutning
Föreningen är öppen för alla
Styrelsen kan efter anmälan till föreningsstämma begära att medlem uteslutes,
den det berör skall bevisligen ha underrättats. Uteslutning kan endast ske om
ifrågavarande medlem uppenbart har butit mot föreningens målsättning och
stadgar. Stämma beslutar i ärendet med enkel majoritet.
§ 13
Extra stämma
Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen med minst 1/10 av
medlemmarna skriftligen så önskar.
§ 14
Rösträtt
Rösträtt med en röst på föreningsstämma tillkommer varje medlem fr o m det
år då medlemmen uppnått 16 års ålder. Förslagsrätt tillkommer varje medlem.
§ 15
Motioner
Motioner skall för att kunna behandlas vid årsstämman vara styrelsen tillhanda
senast
1:a mars.
§ 16
Valberedning
Skall väljas av årsstämman och skall bestå av minst 2 ledamöter varav en
utses till sammankallande.

§ 17
Upplösning av förening
Beträffande upplösning av föreningen gäller att ärendet klart framgår i
kallelsen enligt
§8 samt att stämman beslutar med enkel majoritet. Stämman beslutar hur
kvarvarande tillgångar skall disponeras. Föreningens tillgångar kan ej tillfalla
enskild person.

§ 18
Beslutsförighet
Föreningsstämma är beslutsför om minst fem medlemmar är närvarande.
Styrelsen är beslutsför om minst en mer person än hälften av antalet
ledamöter är närvarande.

