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   Stadgar för Horredsbygdens byalag  
Antagna 07 mars 2009, reviderade vid årsmöte 2 mars 2017 och 
fastställda vid extra årsmöte 5 april 2017. Redigerade vid årsmöte 27 
februari 2018. 

 
 
§1 Byalagets namn 
Byalagets namn är Horredsbygdens byalag. 
 
§2 Byalagets ändamål 
Byalaget har som ändamål att vid gemensamma sammankomster, partipolitiskt och 
religiöst obundet, dryfta och befrämja medborgarnas allmänna intressen, verka för 
bygdens utveckling, vara informationsorgan i aktuella frågor samt genom olika aktiviteter 
verka för trevnad och sammanhållning i bygden. 
 
§3 Byalagets säte 
Horredsbygdens byalag omfattar Horred, Istorp och Öxnevalla församlingar i Marks 
kommun, Västra Götaland, som verksamhetsområde. 
 
§4 Byalagets beslutande organ  
Byalagets beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelse. 
 
§5 Firmateckning 
Byalagets firma tecknas, förutom av styrelsen vid utgift överstigande belopp som 
beslutas av årsmötet, av två styrelseledamöter var för sig vilka utses av årsmötet. 
 
Vid konstituerande möte skall attestinstruktion upprättas, där styrelsen eller två 
ledamöter var för sig förfogar över föreningens tillgångar.  
 
§6 Verksamhetsår och räkenskapsår  
Verksamhetsåret omfattar tiden från årsmöte till årsmöte. Räkenskapsåret omfattar tiden 
1 januari – 31 december. 
 
§7 Byalagets sammansättning 
Byalaget är sammansatt av alla invånare som bor i verksamhetsområdet.  
 
§8 Årsmöte och extra årsmöte 
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Årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Till årsmöte och extra årsmöte inbjuds 
alla som bor i verksamhetsområdet.  
 
Alla invånare i verksamhetsområdet får lämna förslag till ärenden för årsmöte och extra 
årsmöte. Förslag bör lämnas till styrelsen senast fyra veckor före årsmöte. 
 
§9 Kallelse till årsmöte 
Kallelse till årsmöte och extra årsmöte ska ske genom anslag på bygdens anslagstavlor 
och andra möjliga öppna annonseringskanaler, senast fyra veckor före årsmötesdatum. 
 
§10 Rösträtt vid årsmöte 
Alla invånare i verksamhetsområdet har rösträtt vid årsmöte och extra årsmöte. 
 
§11 Beslutsförhet vid årsmöte 
Årsmöte är beslutsmässigt med det antal invånare som infinner sig vid årsmöte och 
extra årsmöte. 
 
§12 Beslutsfattande vid årsmöte 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller omröstning. Val avgörs genom relativ 
majoritet, dvs det högsta antalet röster vinner. 
 
§13 Valbarhet 
Alla myndiga invånare i verksamhetsområdet är valbara till styrelsen och 
valberedningen. Alla myndiga personer är valbara till revisorsuppdrag. 
 
§14 Ärenden vid årsmöte 
Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Vid ordinarie årsmöte ska följande 
ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande och protokollförare för årsmöte 
2. Godkännande av röstlängden 
3. Val av två justerare, tillika rösträknare, för årsmöte 
4. Fråga om årsmöte blivit utlyst i behörig ordning 
5. Fastställande av dagordning 
6. Frågor kring föregående årsmötesprotokoll 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport 
8. Revisorernas berättelse 
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
11. Fråga och beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna för 
kommande verksamhetsår 
12. Val av styrelseordförande för en tid av 1 år 
13. Val av styrelseledamöter för en tid av 2 år 
14. Val av revisor och eventuell revisorsersättare för en tid av 1 år 
15. Val av valberedning, minst två personer varav en sammankallande, för en tid 
av 1 år 
16. Beslut om firmateckning för en tid av 1 år 
17. Beslut om invånaravgift till byalaget för kommande verksamhetsår 
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18. Inkomna motioner till årsmötet 
19. Förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår 
20. Övriga ärenden som ska tas upp på årsmöte enligt föreningens stadgar eller 
frågor som styrelsen önskar att årsmötet tar del av. 

 
§15 Extra årsmöte 
Invånare eller styrelsen kan kalla till extra årsmöte när revisor eller minst tio invånare i 
verksamhetsområdet begär det. Extra årsmöte hanterar endast den fråga som begäran 
avser. Kallelse ska ske senast två veckor före extra årsmöte och genom samma kanaler 
som för årsmöte. Rösträtt gäller som vid årsmöte. 
 
§16 Stormöte 
Utöver årsmötet kan stormöten, som styrelsen kallar till, hållas om så påkallas. 
 
§17 Valberedning 
Valberedning väljs av årsmöte efter förslag av medlemmar som tillfrågat kandidater före 
årsmöte. 
 
Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmöte tillfråga styrelseledamöter om 
dessa vill kandidera för omval. Valberedningen skall vid årsmöte presentera kandidater 
för val till styrelsen och revisorsuppdrag. 
 
Valberedningen informerar styrelsen senast fyra veckor före årsmöte om intresse att 
kandidera för fortsatt uppdrag. 
 
§18 Revision 
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av byalagets räkenskaper och protokoll. 
Revisorerna kan delta vid styrelsemöte.  
 
Till revisorerna skall senast en månad före årsmöte överlämnas byalagets räkenskaper 
för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret för granskning. Revisorer skall senast 
två veckor före årsmöte överlämna revisionsberättelse till styrelsen.  
 
§19 Styrelsens sammansättning  
Styrelsen består av ordförande samt åtta övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice 
ordförande, sekreterare och kassör, och övriga befattningshavare vid behov.  
I ordförandes frånvaro träder vice ordförande in. 
 
Sekreteraren för och förvarar protokoll över möten, förvarar in- och utgående skrivelser 
samt upprättar verksamhetsberättelsen. 
Kassören uppbär alla avgifter, anslag och gåvor, verkställer alla utbetalningar samt för 
kassabok över byalagets räkenskaper, och gör bokslut. 
 
§20 Styrelsens åligganden  
När årsmöte inte är samlat är styrelsen byalagets beslutande organ och ansvarar för 
byalagets angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för 
byalagets verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata invånarnas intressen.  
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Det åligger styrelsen särskilt att  
• tillse att för byalaget gällande lagar och bindande regler iakttas,  
• verkställa av årsmöte fattade beslut,  
• planera, leda och fördela arbetet inom byalaget,  
• ansvara för och förvalta byalagets medel,  
• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt §17, och  
• förbereda årsmöte. 
 
§21 Styrelsens kallelse och beslutsmässighet 
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden.  
 
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet 
ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga 
ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  
Röstning får inte ske genom ombud.  
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig 
omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall 
sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.  
 
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och 
av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till 
protokollet. 
 
§22 Styrelsens ansvar 
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning. 
 
§23 Arbetsgrupper 
Arbetsgrupper kan tillsättas av styrelsen eller av års-/stormötet. 
 
§24 Ändring av stadgar 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav 
det ena måste vara ordinarie årsmöte, med enkel majoritet av antalet avgivna röster. 
Årsmötena måste hållas med minst två månaders mellanrum. 
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl invånare som styrelsen. 
 
§25 Upplösning av byalaget 
För upplösning av byalaget krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten, med 
minst en månads mellanrum och varav det ena måste vara ordinarie årsmöte, med 
enkel majoritet av antalet avgivna röster. I kallelser till dessa möten skall det tydligt 
anges vilket ärende mötet gäller.  
 
I beslut om upplösning av byalaget skall anges dels att byalagets tillgångar skall 
användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var det upplösta byalagets 
handlingar m.m. skall arkiveras.   
 


