
Stadgar för Vännfors byaförening - förslag till revidering vid årsmöte 2017

1. Vännfors byaförening är politiskt och religiöst obunden förening som aktivt ska verka för gemenskap 
och sammanhållning bland medlemmarna. Föreningen ska också arbeta för att byn ska vara en trivsam 
plats att leva på.  

2. Medlem är den som betalat medlemsavgift. Närvarande medlem har en röst vid årsmötet.  

3. Medlem får lämna förslag gällande föreningen. Medlemsförslag bereds av styrelsen och behandlas vid 
det årsmöte som följer närmast efter att förslaget lämnats till styrelsen om inte särskilda skäl föreligger.  

4. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte hålls senast vid utgången av februari.  
 
Kallelse till årsmöte sänds till föreningens medlemmar senast två veckor i förväg.  
 
Beslut vid årsmötet sker genom majoritetsval. Vid  lika röstetal har ordförande för årsmötet utslagsröst.  

5. Vid årsmöte behandlas följande punkter:  
1. Val av ordförande och sekreterare för 

årsmötet 
2. Val av justeringspersoner för årsmötet 
3. Styrelsens verksamhetsberättelse 
4. Föredragning av kommittéernas verk-

samhet 
5. Ekonomisk berättelse 
6. Revisorernas berättelse 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
8. Val av ledamöter i styrelsen 
9. Val av ordförande för styrelsen 
10. Val av kassör för föreningen 

11. Val av firmatecknare 
12. Val av eventuella kommittéer  
13. Val av två revisorer och två revisorser-

sättare 
14. Val av valberedning 
15. Fastställande av medlemsavgift 
16. Budget för det kommande verksam-

hetsåret 
17. Planering av föreungens verksamhet 

det kommande verksamhetsåret 
18. Förslag från medlemmarna 
19. Övriga ärenden  

6. Föreningens löpande verksamhet under året leds av styrelsen. Styrelsen består av ett udda antal ledamö-
ter, minst 5, varav en ordförande. Styrelseledamot väljs för en mandatperiod om två år.  
 
Styrelsen utser funktionärer inom sig vid ett första sammanträde i samband med årsmötet.  
 
Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Om styrelsen inte kan fatta 
enhälliga beslut får styrelsen rösta. Vid lika röstetal äger styrelsens ordförande utslagsröst.  
 
Styrelsen får inom sig utse arbetsutskott för beredning av vissa frågor.  
 
Styrelsen och arbetsutskottet får kalla personer som adjungerade vid sammanträde.  

7. För specifika arbetsuppgifter eller uppdrag får kommittéer väljas. Kommitté ska bestå av lämpligt antal 
personer och ges ett begränsat uppdrag. Kommitté rapporterar sitt uppdrag vid årsmötet samt rådgör vid 
behov med styrelsen.  

8. Valberedningen upprättar förslag till funktionärer för årsmötet, ledamöter och eventuella ersättare till 
styrelsen samt medlemmar i eventuella kommittéer. Förslaget offentliggörs för medlemmarna senast fem 
dagar före årsmötet äger rum.  

9. För beslut om stadgeändring krävs röstövervikt med 2/3 av avgivna röster.   
Förändring av föreningens stadgar ska beredas av styrelsen. Styrelsen upprättar förslag och sänder detta 



till föreningens medlemmar tillsammans med kallelse till årsmötet.  

10. Beslut om upplösning av föreningen fattas vid årsmöte eller särskilt medlemsmöte. Beslut om upplös-
ning av föreningen ska åtföljas av beslut om till vilket ändamål föreningens tillgångar ska användas. 


