Stadgar StorHarnäs byalag
§1. Föreningens namn skall vara StorHarnäs byalag och ha sitt säte i Smedjebacken/Ludvika kommun.
§2. StorHarnäs byalag skall vara en ideell förening, som skall verka för StorHarnäsbornas gemensamma
intressen. Den skall vara partipolitiskt obunden samt vara påtryckningsorgan gentemot kommun och
andra myndigheter. Föreningen skall verka genom egna aktiviteter samt ha gott samarbete med övriga
föreningar i bygden.
§3. Boende i Harnäs, Sjöbo, Norsbro och Born, blir medlemmar i föreningen genom att betala beslutad
medlemsavgift.
§4. Medlemsavgiften betalas per hushåll och bestäms för följande år vid årsstämman.
§5. Verksamhetsår är lika med kalenderår.
§6. Föreningens årsstämma beslutar om tillsättande av funktionärer på förtro‐endeposter, behandlar
motioner till årsstämma som inlämnats minst trettio (30) dagar före stämman, samt beslutar efter
förslag från styrelsen om eventuell uteslutning av medlem.
§7. Kallelse till föreningsstämma skall ske minst åtta (8) dagar före mötesdatum. Årsstämma skall hållas
före mars månads utgång. Kallelse sker genom anslag på byns anslagstavlor. Utdelning av skriftlig
kallelse är inte obligatorisk.
§8. Varje hushåll som betalat medlemsavgift för innevarande år, har högst två (2) röster, som måste avges
personligen vid föreningsstämman.
§9. Föreningens styrelse skall bestå av ordförande ‐ och sex (6) till åtta (8) ledamöter. Ordföranden väljs
för ett (1) år i taget, övriga två (2) år. Vid varje årsmöte väljs tre (3) till fyra (4) ledamöter, samt
ordförande.
§10.
Styrelsen är föreningens beslutande organ i löpande förvaltningsfrågor. Årligen bör ca 6‐10
styrelsemöten hållas. Fråga om misstroende mot styrelsens sätt att sköta föreningens verksamhet och
förvaltning av föreningens tillgångar, kan väckas av envar medlem i föreningen. Detta sker genom att
skriftligen till ordföranden begära närvaro vid närmaste styrelsemöte och skriftligen såväl som
muntligen framföra sina synpunkter.
§11.
Vid sådant möte skall valberedningens sammankallande‐ samt minst en revisor närvara. Vid
behov kan extra medlemsmöte utlysas av valberedningens sammankallande och i så fall skall det
genomföras inom trettio (30) dagar efter att frågan behandlats på styrelsemöte. Vid sådant extramöte
ställer ordföranden samt 3‐4 ledamöter vars mandat går ut vid följande årsmöte, sina platser till
förfogande. Det extra medlemsmötet beslutar genom enkel omröstning efter valbered‐ningens förslag
om eventuella förändringar på dessa styrelseplatser.
§12.
Föreningen skall ha en (1) revisor plus en (1) ersättare. De väljes för två (2) år i taget, men inte
samma år.
§13.
Valberedningen väljs för två (2) år i taget; helst inte samma år‐ och skall bestå av två (2)
personer som helst har god kännedom om de boende i området.
§14.
Stadgar kan ändras på föreningsstämma om i kallelsen annonserat förslag biträds av minst 2/3
av de närvarande röstberättigade‐ eller av enkel majoritet vid två (2) på varandra följande
föreningsstämmor med minst fjorton (14) dagars mellanrum, varav ett är årsstämma.
§15.
För upplösning av föreningen gäller samma som ändring av stadgarna enligt §13. Vid
upplösning av föreningen skall eventuella tillgångar överföras till organisation som har som ändamål
att arbeta for StorHarnäs byalags bästa eller till Kommunen. Beslut tas av sista stämman som beslutar
om upplösning av föreningen.
§16.
Teckningsrätten for StorHarnäs byalag skall innehas av ordförande samt kassör, var och en för
sig.

