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Stadgar för Sillebottens Byalag – beslutade vid årsmöte 28/7 2018
1 § Verksamhet
Byalaget har till syfte att tillvarata ortens och medlemmarnas intressen och verka för ökad
gemenskap mellan åretruntboende och fritidsboende i frågor av allmänt intresse. Byalaget ska
dessutom verka för att göra området tillgängligt för det rörliga friluftslivet.
2 § Medlemskap
Medlemskap är öppet för alla som har anknytning till Sillebotten och som årligen erlagt den av
Byalaget fastställda avgiften. Typ av medlemskap kan vara enskilt eller familjemedlemskap.
Sistnämnda innefattar samtliga familjemedlemmar i ett hushåll.
3 § Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt på årsmötet
Varje medlem har en rösträtt och rösträtten får utövas genom ombud med fullmakt. Icke medlem
har yttrande och förslagsrätt på mötet.
4 § Organisation
Föreningens beslutande organ är årsmötet. Verkställande och förvaltande organ är styrelsen.
Styrelsen får inom Byalaget utse olika aktivitetslag för ändamål som beslutats av årsmötet
5 § Styrelsen
Det åligger styrelsen att:
 Arbeta enligt Byalagets ändamål.
 Handha Byalagets löpande angelägenheter.
 Verka förmedlemsrekrytering.
 Förvalta Byalagets egendom.
Styrelsen ska bestå av en ordförande samt fem ledamöter varav minst två ska vara åretruntboende
och minst en fritidsboende.
För styrelsens ledamöter ska utses två ersättare. Vid förfall för ledamot inträder ersättare enligt en
av årsmötet fastställd turordning.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsför när mer än
hälften av ledamöterna är närvarande.
Mandattiden för ordförande är ett år och för övriga ledamöter två år.
6 § Revisorer
Två revisorer väljs av årsmötet för ett år. Dessa har till uppgift att granska styrelsens årsredovisning
och förvaltning samt till eller avstyrka styrelsens förvaltning samt till eller avstyrka ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter.
7 § Valberedning
Valberedning väljs för tre år vid årsmötet och skall bestå av två ledamöter varav en är
sammankallande.
8 § Firmateckning
Föreningsfirma tecknas av ordförande.
9 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår ska vara 1 juli till 30 juni.
10 § Kallelse till årsmöte
Årsmöte skall hållas före augusti månads utgång. Kallelse sker genom anslag senast två veckor före.
Extra årsmöte skall hållas när minst fem medlemmar åberopar detta.
11 § Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte skall följande behandlas och protokollföras:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
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Val av prokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Styrelsen årsredovisning för det senaste verksamhetsåret. Årsredovisningen skall innehålla
en redogörelse för styrelsens förvaltning och en balans- och resultaträkning för det senaste
räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens årsredovisning och förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhetsåret.
11. Val av:
a. Föreningens ordförandeför ett år och i förekommande fall övriga ledamöter i
styrelsen,
b. Två suppleantermed för dem fastställd turordning för en tid av två år,
c. Två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta,
d. Valberedning om två personer.
12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
13. Övriga frågor
12 § Motioner
Motioner skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast den 30 juni.
13 § Regler för ändring av stadgar
Stadgeändring sker endast vid årsmöte. Beslut om ändring kräver kvalificerad majoritet.
14 § Upplösning
Beslut om Byalagets upplösning kan endast ske på årsmöte. Resterande tillgångar skänkes då i
enlighet med föreningens ändamål.

