
 

Stadgar för Otterbäckens Byalag  
(antagna av årsmötet 2013)  

§1 Föreningen 

Föreningens namn är Otterbäckens Byalag, n edan kallat Byalaget. Byalaget bildades i 
början av 80-talet och är en ideell förening. Byalagets verksamhetsår och räkenskapsår följer 
kalenderåret. Byalaget är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. 

§2 Syfte  
Byalagets syfte är  

➢ Att verka för en positiv utveckling för människor, gamla som unga, boende i 
Otterbäcken  

➢ genom att initiera och driva verksamhet som gynnar de boende och ökar byns 
attraktionskraft  

➢ Att verka för ett nära samarbete med kommunen och berörda nämnder  

➢ Att kunna fungera som remissorgan till kommunala organ och andra instanser i frågor 
som berör Otterbäcken  

➢ Att försöka hålla sig informerad om förändringar i samhället som t ex byggplaner, 
gatunät, cykel- och gångvägar mm  

§3 Medlemskap  
Alla boende och personer med anknytning till Otterbäcken kan bli medlemmar i Otterbäckens 
Byalag.  

§4 Byalagets möten  
Byalaget håller årligen två ordinarie möten, årsmöte samt höstmöte:  

Årsmöte skall hållas under första kvartalet. Kallelse till årsmöte skall ske senast 4 veckor före 
genom anslag på ortens anslagstavlor samt genom annons i lokaltidningen.  

Extra årsmöte ska hållas när styrelsen eller minst 25 röstberättigade medlemmar skriftligt 
begär det. Två på varandra följande årsmöten kan ej hållas med mindre än att en månad har 
förflutit mellan.  

§5 Årsmöte  
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:  

1. Öppnande av årsmötet  

2. Upprättande av röstlängd (I röst per erlagd medlemsavgift)  

3. Val av årsmötesfunktionärer; ordförande, sekreterare och två justeringsmän (tillika 
rösträknare)  

4. Fråga om mötets behöriga utlysande  

5. Fastställande av dagordning  

6. Föredragning av verksamhetsberättelse  

7. Föredragning av Balans- och Resultaträkning  

8. Revisorernas berättelse  



9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkning  

10. Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår  

11. Val till styrelsen bestående av  

11.1 En ordförande för ett år  

11.2 Fyra styrelseledamöter växelvis för två år samt  

11.3 Minst två ersättare/suppleanter för ett år  

11.4 Två revisorer för ett år,  

11.5 Tre ledamöter till valberedningen varav en sammankallande.  

12. Behandling av förslag från styrelsen samt inkomna övriga förslag  

11.6  Motioner/förslag från styrelsen 

11.7 Förslag/frågor som inkommit till styrelsen senast en vecka mre årsmötet  

13. Årsmötet avslutas  

§6 Byalagets höstmöte  
Höstmötet ska hållas under september/oktober.  

Utlysning av höstmötet ska göras genom anslag på ortens anslagstavlor senast 14 dagar 
innan höstmötet samt genom annons i lokaltidningen.  

Vid höstmötet behandlas förslag från styrelsen samt förslag eller frågor som inkommit till 
styrelsen senast 1 vecka före höstmötet  

§7 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och en ledamot.  

Ordförande väljs av årsmötet. Styrelsen utser själva inom sig vice ordförande, kassör och 
sekreterare.  

Styrelsen utser minst två personer som skall ha rätt att teckna föreningen Otterbäckens 
Byalag. Firmateckning skall göras av två personer tillsammans/i förening.  

Ersättare/suppleant har närvaro- och yttranderätt vid alla styrelsemöten. Vid ordinarie 
ledamots förhinder eller avgång inträder ersättare/suppleant med rösträtt i den ordning de 
blivit invalda.  

Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger 
ordföranden utslagsröst.  

§8 Revisorer  
De utsedda revisorerna ska granska Byalagets räkenskaper och styrelsens förvaltning.  

§9 Stadgeändringar  
Beslut om ändring eller tillägg i stadgarna får endast fattas vid årsmötet, varvid 2/3 av de 
närvarande röstberättigade medlemmarna skall vara eniga därom.  

§10 Föreningens upplösning  
För beslut om föreningens upplösande fordras 4/5 majoritet av närvarande röstberättigade 
medlemmar vid två på varandra följande årsmöten, varav den ena skall vara ordinarie. Det 
skall vara minst fyra veckor mellan beslutstillfällena. 

Årsmötet beslutar om föreningens eventuella tillgångar.  


