Stadgar för Örbyhusbygdens byalags ekonomiska förening, antagna 2017-11-01
§ 1 Föreningsnamn
Föreningens företagsnamn (firma) är Örbyhusbygdens Byalags ekonomiska förening.
§ 2 Ändamåtoch verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anlägga
och driva drivmedelsanläggning och därmed öka medborgarservicen, stimulera utvecklingen av näringslivet, servicen
och turism i bygden.
Medlem deltar i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.
§ 3 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Tierps kommun, Uppsala län.
§ 4 Medlemskap

Till medlem antas varje fysisk och juridisk person och som kan väntas följa föreningens stadgar och stadgeenligt
fattade beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamå|. Fråga om antagande av medlem avgörs av
styrelsen efter skriftlig ansökan. Medlem erhåller vid inträdet medlemsbevis.
§ 5 Medlems skyldigheter
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser samt även i övrigt följa föreningens stadgar och
beslut.

§ 6 Insats
Varje medlem skall delta med minst en insats om 1000 kr som inbetalas på föreningen bankgiro.
§ 7 Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller
ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till
föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning
skickats till medlemmen.
§ 8 Utträde
Uppsägning till utträde skall vara skriftligt. Uppsägning skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 november för att
utträde skall kunna ske vid samma kalenderårs utgång. Vid senare uppsägning sker utträde först vid nästa
kalenderårs utgång. Om medlem överlåtit sina andelar till annan sker utträde samtidigt som förvärvaren övertar
andelen, om denne är medlem/ när medlemskap beviljas när förvärvaren inte är medlem.
§ 9 Aterbetalning av insatser
Medlem som utträtt ur föreningen äger rätt att två veckor efter utträdet, efter skriftlig begäran, erhålla erlagd insats i
enlighet med 4:e kap. lagen om ekonomiska föreningar. lnkommer inte sådan begäran tillfaller insatsen föreningen
och överföres till reservfonden.
Medlem skall dock i första hand överlåta sina insatser till annan person som är eller kan antas till medlem.

§ 10 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter och högst två styrelsesuppleanter.
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för tiden efter ordinarie föreningsstämma till slutet av
nästa ordinarie föreningsstämma.
Hälften av ledamöterna väljs på två år. Övriga ledamöter samt revisor väljs på ett år. Styrelsen väljer ordförande,
kassör och sekreterare på konstituerande styrelsemötet.

§ 11 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller de som styrelsen utser till särskilda firmatecknare.

§ 12 Revisorer
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en revisor samt en revisorssuppleant.
§ 13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 januari- 31 december.

§ 14 Arsredovisning
Styrelsen skall lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma.
§ 15 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls inom 6 månader från räkenskapsårets utgång.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
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1. val av ordförande vid stämman

2. val av protokollförare vid stämman
3. val av två justeringsmän

4.lräga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. fastställande av dagordning
6. styrelsens årsredovisni n g och revisionsberättelse
7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om hur vinst eller förlust ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet
9. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. valav revisorer och revisorssuppleant
11. val av valberedning
12. övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

§ 16 Kallelse och andra meddelanden
Styrelsen kallar tillföreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgifter om de ärenden som skall
förekomma. Kallelsen skall utfärdas tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma
och senast två veckor före extra föreningsstämma.
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom anslag/annons i lokala medier, hemsidan och på
anslagstavlor.

§ 17 Extra Föreningsstämma
Extra föreningsstämma skall hållas, om styrelsen så beslutar, eller om någon av revisorerna eller en minoritet av minst
10 % av samtliga medlemmar begär det. Begäran skall vara skriftlig och ange för vilket ändamål stämman skall hållas.
lnom två veckor från det att sådan begäran inkommit, skall styrelsen utfärda kallelse.
§ 18 övriga deltagare vid föreningsstämman
Styrelseledamot samt revisor som inte är medlem iföreningen har yttranderätt och forslagsrätt, men inte rösträtt.
§ 19 Valberedning
Ordinarie föreningsstämma utser en valberedning om minst två ledamöter som utses för tiden efter ordinarie
föreningsstämma till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 20 Sammanträden och protokoll
Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande, Ett styrelsebeslut är
giltigt om mer än hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Styrelsens protokoll skall justeras av
ordföranden och ytterligare en ledamot. Protokollen skall datumföras och förvaras på betryggande sätt.
§ 21 Styrelsens uppgifter
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter.

§ 22 Motion
Medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall lämna en skriftlig motion till styrelsen
senast 31 januari. Motionen skall vara egenhändigt undertecknad av motionären och skall innehålla namn och adress.
§ 23 Stadgetolkning
Den ekonomiska föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar. Styrelsen har tolkningsföreträde mellan
föreningsstämmorna. Vid avvikande uppfattning om stadgarnas tolkning eller om fall skulle förekomma, som inte
förutsetts i stadgarna, kan frågan anmälas till kommande föreningsstämma för behandling.
§ 24 Vinstfördelning
Uppkommet överskott skall fördelas efter följande grunder och turordning:
'styrelsens förslag till stämman om avsättning till fond för visst bestämt ändamål
'överföras till fritt eget kapital
'återbaring i förhållande till insatser
'överföring av resterande fria egna kapital i ny räkning
§ 25 Rösträtt
Varje medlem äger en röst. Rösträtten utövas av medlemmen personligen, genom ställföreträdare
eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt.
§ 26 Upplösning av föreningen
Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.
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