
Stadgar för Vretstorps Byalag 

§ 1. Föreningens namn är Vretstorps Byalag

§ 2. Föreningens syfte är att verka för bygdens gemensamma intressen. 
Föreningen är ett påtryckningsorgan gentemot kommun och andra myndigheter. 
Föreningen skall verka genom egna aktiviteter och genom samarbete med andra föreningar, 
organisationer och företag i bygden. 

§ 3. Föreningen Vretstorps Byalag är ideellt, politiskt och religiöst obunden. 
Om något överskott uppstår i verksamheten skall detta användas enligt föreningens syften. 

§ 4. Föreningen har sitt säte i Vretstorp i Hallsbergs kommun och utgör en enda juridisk person. 
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 

§ 5. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper per kalenderår. 

§ 6. Medlem kan var och en bli som stöder föreningens syfte, erlägger medlemsavgift och följer 
stadgarna. 

§ 7. Medlemsavgiften fastlägges av årsmötet. 

§ 8. Medlem har närvaro-, yttrande- och rösträtt på föreningens årsmöte. 
Medlem har vidare rätt att ta del av stadgarna och till regelbunden information om föreningens 
verksamhetsblad, som bör utkomma 4 ggr per år. 

§ 9. Medlem som inte betalar medlemsavgiften, bryter mot stadgarna eller uppenbart motarbetar 
föreningens syfte kan uteslutas ur föreningen av styrelsen. 
Medlem som vill utträda ur föreningen kan göra så med omedelbar verkan men återfår ej 
inbetald medlemsavgift för påbörjat verksamhetsår. 

§ 10. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och skall hållas före oktober månads utgång, 
efter avslutat verksamhetsår. 
Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen, skall vara skriftlig och alla medlemmar tillhanda fyra 
(4) veckor innan årsmötet. 

§ 11. Förslag till årsmötet inlämnas i form av skriftliga motioner och skall vara styrelsen tillhanda 
senast två (2) veckor innan årsmötet. 



§ 12. Årsmötet skall: 

 behandla och godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse 
 bestämma ansvarsfrihet för verksamhetsårets styrelse 
 bestämma medlemsavgiftens storlek 
 bestämma och bekräfta sammansättningen i och arbetsuppgifterna för de kommittéer och 

andra grupper som arbetar inom föreningen. 
De ansvariga för dessa kommittéer och arbetsgrupper äger närvarorätt vid styrelsemötena. 

§ 13. Årsmötet skall välja föreningens styrelse som skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör och 
fyra ledamöter samt ev. suppleanter.  
Styrelseledamöter väljs på två (2) år i taget. 
Årsmötet skall också välja två revisorer som skall granska föreningens räkenskaper och två 
revisorssuppleanter. 
Årsmötet skall välja en valberedning inför nästa årsmöte. 

§ 14. Extra årsmöte kan inkallas av styrelsen eller om minst 1/3 av medlemmarna så kräver. Kallelse 
och dagordning skall utfärdas som vid ordinarie årsmöte. 

§ 15. Stadgarna kan ändras efter beslut på extra årsmöte eller ordinarie årsmöte. 

§ 16. Föreningen kan upplösas efter beslut på årsmöte och därpå följande extra årsmöte eller ordinarie 
årsmöte. Föreningens tillgångar skall behandlas enligt föreningens syfte så som avslutande möte 
beslutar. 

§ 17. Föreningens ordförande skall väljas direkt vid årsmötet.  
1 övrigt har styrelsen att fördela sysslorna inom sig. 

Styrelsens uppgifter är att sköta:  
föreningens verksamhet  
föreningens representation  
föreningens räkenskaper  
förbereda och kalla till årsmöte. 

Styrelsen skall: 
hålla minst fyra möten per år 
förse medlemsbladet med fullständig information om styrelsens och föreningens verksamhet. 

Styrelsen är beslutsmässig om minst 3/4 av ledamöterna är närvarande. 

Styrelsen skall utse ansvarig utgivare för medlemsbladet. 

Styrelsen kan till sina möten adjungera vem den vill. 
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Ändringshistorik: 
Årsmöte 2012-10-03  §5 tidigare … per den 30 juni 


