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Simris Byalag 
 

STADGAR 
 

1. NAMN OCH SÄTE 
Föreningens namn är SIMRIS BYALAG, nedan kallat SB, och dess hemort är Simris. 
Föreningen är ideell. 
       

 2. SYFTE      
SB:s ändamål är att på olika sätt stödja och främja innevånarnas intressen i Simris. Stärka 
gemenskapen, skapa förutsättningar för social samvaro. SB skall också genom olika 
aktiviteter verka för att ungdomsverksamhet upprättas och tillhandahålls till dess 
medlemmar. SB skall på olika sätt dokumentera och berätta om byns historia. 

        
 3. STATUS     
  SB är helt oavhängig andra föreningar.   
      
 4. MEDLEMSKAP    
  Medlem är den som erlagt medlemsavgift. Den som erlägger medlemsavgift för första  
                 gången och detta sker efter oktober månads utgång skall anses ha erlagt medlemsavgift
  för nästkommande år.    
  Den som är villig att acceptera dessa stadgar kan söka medlemskap i SB. 
 
 5. ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE    
  Ordinarie årsmöte hålls årligen under augusti månad.  

 Extra årsmöte skall utlysas om styrelsen finner anledning därtill eller om minst en 
 tredjedel av medlemmarna begär det. 

 
  Styrelsen ombesörjer att kallelse till årsmöte och extra årsmöte sker skriftligen till 

 medlemmarna och anslås på anslagstavla och utsändes senast 14 dagar före mötet. 
 Vid extra årsmöte skall i kallelsen anges de ärenden som föranleder mötet. 
       

 6.  DAGORDNING VID ORDINARIE ÅRSMÖTE  
 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

 
  val av ordförande för mötet    
  ”     ”   sekreterare  ”     ”     
  ”     ”   2 protokolljusterare    
  fråga om mötets behöriga utlysande   
  styrelsens årsberättelse    
  revisorernas berättelse    
  fråga om ansvarsfrihet för styrelsen   
  val av styrelse för ett år    
  ”     ”   valberedning om 2 ledamöter ( varav en är sammankallande) 
  fastställande av årsavgift    
  övriga ärenden     
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 7. RÖSTNING     
  Varje medlem äger en röst och för beslut gäller enkel majoritet. 
  Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.  
  Vid val gäller först handuppräckning och därefter sluten omröstning. 
        
  Protokoll skall föras vid årsmöte och extra årsmöte. Protokollet skall justeras 
  av ordförande och två på mötet utsedda protokolljusterare.   
        
 8. REVISORER 
  För granskning av styrelsens åtgärder och räkenskaper skall årsmötet utse 1 revisor och        
  1 ersättare.  
 

9. STYRELSE 
Styrelsen väljes på ett år. Den skall bestå av 5 ordinarie ledamöter samt 2 ersättare. 
 
Styrelsen skall leda verksamheten enligt SB:s syften. Det är därför viktigt att styrelsen 
samråder med medlemmarna och är lyhörd för dess uppfattningar i skilda frågor. 
 
Styrelsen och dess arbetsgrupper ansvarar för förvaltningen i övrigt av SB:s 
angelägenheter. 
 
Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ordinarie ledamöter är närvarande. Vid lika 
röstetal har ordförande utslagsröst. 
 
Styrelsen skall protokollföra sina möten. 
 

10.    RÄKENSKAPER 

Styrelsen ansvarar för att räkenskaper förs. Räkenskapsår är 1 juli – 30 juni.          
Räkenskaperna skall överlämnas till revisorn senast den 10 juli. Revisorn skall 
granska räkenskaperna och avlämna revisionsberättelse senast den 31 juli. 

 
 11.     ÄNDRING AV STADGAR 

Ändring av stadgar kan endast ske genom att beslut från två på varandra följande årsmöten 
Och/eller möte med minst två månaders mellanrum. För sådant beslut erfordras vid sista 
mötet minst 2/3-del majoritet av de avgivna rösterna.  
       

 12.     AVVECKLING AV SB 
 Efter beslut om upplösning av SB skall eventuella tillgångar tillfalla förening eller  

   organisation med liknande inriktning. Alternativt det som årsmötet då beslutar. 
 
 
Stadgarna antagna vid årsmötet 2000. 
Stadgarna reviderade vid årsmötet 2002, 2004 och 2007. 
Stadgarna reviderade vid årsmötet 2016, 2018 och 2019. 


