Stadgar
Stadgar för Lerbergets byamän ekonomisk förening
§I Föreningen vars firma är Lerbergets byamän ekonomisk
förening har som ändamål att främja medlemmars ekonomiska
intressen genom att inneha, förvalta och underhålla nuvarande
byamäns egendom, såsom strandmark, skogsplantering med
tillhörande campingplats, hamnanläggning med bodar med alla
därvid följande uppgifter för underhåll, rengöring och trevnad.
§2 Till medlemmar i föreningen kan antagas inom Lerbergets
by bosatt personer och de som äger fritidsfastighet inom byn,
dock endast en från varje hushåll. I de fall styrelsen finner det
vara till särskild fördel för föreningen kan styrelsen -utan
hinder av vad i första meningen sägs anta som medlem annan
person. Frågor om medlems antagande och uteslutning avgörs
av styrelsen.
§3 Medlem skall deltaga i föreningen med en insats. Insatsen
lyder på 15 kronor. Insatsen skall erläggas på anmodan av
styrelsen.
§4 Medlem skall till föreningen erlägga årsavgift vilken
fastställes av årsmötet. Avgiften skall vara erlagd senast den 30
april. Årsavgiften skall vara lägst 15 kronor och högst 500 kr.
Underlåtenhet att betala årsavgift kan medföra uteslutning ur
föreningen. Första årsavgiften reduceras med belopp
motsvarande insatsen 15 kr.
§5 Föreningens verkställande organ är styrelsen. I styrelsen
ingår föreningens ordförande, som väljs för en tid av högst två
år i sänder, samt minst 6 högst 9 övriga ledamöter. Styrelsen
utser inom sig vice ordförande, kassör och sekretare för ett
kalenderår isänder. Styrelsens ledamöter väljs för tre år itaget,
så att årligen 1/3 av dem är i tur att ersättas. Till styrelsen skall
också väljas tre suppleanter, för tre år i taget. Vid styrelsens
sammanträden har dessa alltid yttrande- och förslagsrätt.
Rösträtt, då de fungerar som ersättare för ordinarie ledamot.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då
denne är förhindrad av vice ordföranden eller då minst hälften
av styrelsens ledamöter kräver detta. Styrelsen är beslutsför om
ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga
ledamöter är närvarande.
§6 Årsmötet väljer också två Revisorer och suppleanter till
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dessa samt en Valberedning med tre ledamöter för en tid av ett
år
§7 Styrelsen som äger befogenhet att handla och svara i
föreningens namn och vars medlemmar gemensamt ansvarar
för förvaltningen. Styrelsen ansvarar för föreningens
räkenskaper. Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 -31/12.
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse och är
beslutsmässig, när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Vid omröstning har ordförande utslagsröst. Styrelsen
förbereder alla ärenden som skall framläggas vid årsmötet och
skall sådana ärenden skriftligen vara inlämnade till styrelsen
senast 14 dagar före årsmötet. Styrelsen bestämmer vem eller
vilka som skall vara firmatecknare för föreningen Lerbergets
Byamän ek förening.
§8 Ordinarie föreningsstämma, årsmötet, hålles under mars
månad. Vid sammanträdet skall föredragas följande ärenden:
-Årsmötets öppnande
-Val av ordförande och sekreterare för mötet
- Val av två personer som jämte ordförande ska justera
årsmötesprotokollet
-Uppgörande av förteckning över närvarande medlemmar
samt fastställande av röstlängd
-Godkännande av kallelsen till årsmötet
- Fastställande av dagordning
- Styrelsens årsredovisning
-Revisorernas berättelse
-Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
- Styrelsens förslag till disposition av överskott
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
- Fråga om arvode för funktionärer
- Fråga om fastställande av budget
-Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
-Val av revisorer och suppleanter
- Val av valberedning
- Styrelsens förslag till årsavgift
-Eventuellt i laga tid inkomna motioner
§9 Alla val sker med slutna röstsedlar om någon så begär,
eljest genom öppen omröstning och gäller enkel pluralitet. Vid
lika antal röster avgöres genom lottdragning.

§ 10 Kallelse till årsmötet skall ske minst 3 veckor före
årsmötet genom annons i lokala tidningar. Extra
föreningsstämma hålles när styrelsen därtill finner anledning,
eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade så påfordrar.
§ 11 Hamnordning och övriga ordningsföreskrifter för allmänna
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platser inom föreningens område fastställes av årsmötet.
§12 Tvister som uppkommit mellan föreningen å ena sidan
samt någon föreningsmedlem å andra sidan ska avgöras enligt
lag om skiljemän.

§13 Reglerna om ändring av stadgar eller om föreningens
upplösning framgår av 7 kap. §14 i Lag om Ekonomiska
Föreningar (1987:667). Beslut att ändra stadgarna fattas av
föreningsstämman. Beslutet är giltligt, om samtliga
röstberättigade i föreningen har förenats sig om det. Beslutet är
även giltligt, om det har fattats på två på varandra följande
stämmor och på den senaste stämman biträtts av minst två
tredjedelar av de röstande.
§14 Uppkommen vinst skall, sedan lagstadgad avsättning skett
till reservfondon, användas för upprustning av föreningens
egendom.
§15 Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna
egendom tillfalla allmännyttiga ändamål inom Lerbergets by.
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