
Stadgar för Od-Alboga Byalag 
 
§ 1 
Föreningens syfte 
Föreningen vars namn är Od-Alboga byalag, har som uppgift att främja trivseln och 
sammanhållningen i bygden. 
 
Detta sker genom att: 
 
-verka för hembygdens utveckling 
-verka för samarbete mellan bygdens föreningar 
-ordna trivselaktiviteter för medlemmarna 
-ordna kulturaktiviteter för medlemmarna 
-aktivera bygdens ungdom 
 
§ 2 
Föreningen är politiskt och religiöst obunden. 
 
§ 3 
Medlemskap 
Medlem kan den bli som har anknytning och intresse för bygden. 
Ingen åldersgräns finns för antagning. 
 
§ 4 
Medlemsavgiften bestäms årligen av årsmötet. 
 
§ 5 
Föreningsmöten 
Föreningens årsmöte hålls senast den 1 april. Extra möte hålls då styrelsen finner det 
erforderligt eller då 20 % av medlemmarna så begär. 
Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen minst en vecka före årsmötet. 
 
§ 6 
Dagordning vid årsmöte 
1.  Val av: 

a) mötesordförande 
b) mötessekreterare 
c) två justeringsmän, tillika rösträknare 
 

2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat. 
 
3. Föredragning av: 
 a) styrelsens verksamhetsberättelse 
 b) revisorernas berättelse 

 
 

4.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
5.  Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar. 



 
6.  Fastställande av föreningens arbetsplan för kommande verksamhet. 
 
7. Fastställande av arbetsgrupper. 
 
8. Fastställande av årsavgift. 
 
9.  Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 
 
10. Val av styrelse: 
 a) ordförande 
 b) 2 till 9 övriga ledamöter 
 c) 2 till 5 suppleanter 
 
11. Val av: 
 a) två revisorer 
 b) en revisorssuppleant 
 c) valberedningens ordförande 
 d) två ledamöter i valberedningen 
 e) en suppleant i valberedningen 
 
12. Övriga frågor. 
 
§ 7 
Rösträtt 
Vid föreningens möten har varje närvarande medlem en röst. 
 
§ 8 
Valberedning 
Årsmötet utser utanför styrelse en valberedning, bestående av ordförande och två ledamöter, 
samt en suppleant. Valberedningen förbereder samtliga vid årsmötet förekommande val. 
Valberedningen har rätt att närvara vid styrelsemöten. 
 
§ 9 
Styrelsens sammansättning 
Styrelsen består av ordförande som väljes på ett år, 3-9 övriga ledamöter växelvis två per år, 
jämte 2-5 suppleanter på vardera 1 år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, 
kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. 
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m 
nästa årsmöte. 
 
§ 10 
Styrelsens uppgifter 
Styrelsen leder föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och vid 
föreningens möten fattade beslut. 
 
Det åligger särskilt styrelsen att: 
-förbereda föreningens möten 
-verkställa vid föreningsmöten fattade beslut 
-senast fyra veckor före årsmöte till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse och bokslut. 



 
§ 11 
Arbetsgrupper 
Årsmötet bestämmer årligen vilka arbetsgrupper som skall bildas för olika verksamheter. 
 
§ 12 
Revision 
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmötet två 
revisorer och en suppleant. Revisorerna skall avge sin berättelse till årsmötet. 
 
§ 13 
Verksamhetsår 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper från 1 ja till och med nästföljande 31 dec. 
 
§ 14 
Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar fordras beslut vid årsmötet med minst 2/3 majoritet. 
 
§15 
Upplösning 
För upplösning av föreningen fordras ett beslut, vid ett årsmöte, med minst ¾ majoritet. 
Beslut om upplösning måste innehålla föreskrifter om användning av föreningens tillgångar 
för ett bestämt ändamål. 
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