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1 § Ändamål 
Östra Ströö byalag är en samfällighet för Östra Ströö by och dess invånare. 
Byalaget är religiöst, nationellt och partipolitiskt obundet. 
Trulstorp är annekterat till byalaget. 
 
Byalaget målsättning är 
 Att verka för byns fortbestånd och utveckling. 
 Att främja för byns invånares samfällda intressen. 
 Att främja forskning i traktens historia. 
 Att verka för en social gemenskap. 
 Att verka för ett miljövänligt samhälle. 
 
 
2 § Medlemskap 
Alla bybor som är mantalsskrivna i Östra Ströö by är medlemmar. 
 
Trulstorp utgör annex till Östra Ströö byalag och därmed är alla bybor som är 
mantalsskrivna Trulstorp medlemmar i byalaget. 
 
Stödmedlemskap kan vinnas av 
 Den som bor utanför byn men tidigare varit mantalsskriven där. 
 Den som har sin sysselsättning i Östra Ströö och Trulstorp men ej bor där. 
 Bybor som ej är mantalsskrivna där. 
 Övriga som vill verka för byalagets målsättning. 
 
 
3 § Rösträtt och valbarhet 
Rösträtt vid årsstämma och byastämma har den som är mantalskriven i Östra Ströö 
by och Trulstorp och är myndig på dagen för stämman. 
Detsamma gäller för valbarhet. 
 
Stödmedlem har rösträtt samt förslags- och yttranderätt men är ej valbar vid 
stämman. 
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4 § Årsstämma 
Årsstämman är byalagets högsta beslutande organ och hålles årligen i januari. 
 
Kallelse till årsstämman skall tillsammans med föredragningslista vara medlemmarna 
tillhanda senast 14 dagar före mötet. Övriga handlingar samt röstlängd skall vid 
samma tid finnas tillgängliga på skolan i Östra Ströö eller på annan plats som 
byastämman beslutar. 
Årsstämman behandlar och beslutar i följande frågor och företar följande val: 
1. Årsstämmans behörighet och fastställande av röstlängd. 
2. Beslut om stödmedlemskap. 
3. Val av mötespresidium att leda mötets förhandlingar. 
4. Val av justerare tillika rösträknare. 
5. Föregående årsstämmas protokoll. 
6. Byarådets verksamhets- och kassaberättelse. 
7. Revisionsberättelse. 
8. Frågan om ansvarsfrihet för byarådet. 
9. Val av ålderman på ett år. 
10. Val av vice ålderman på ett år. 
11. Val av (minst) sju övriga ledamöter på två år, varvid väljes fyra ledamöter under år 

med jämnt årtal och tre väljes under år med ojämnt årtal. 
12. Val av två revisorer på ett år samt för vardera en personlig suppleant. 
13. Val av valberedning. 
14. Fastställande av medlemsavgift. 
15. Behandling av övriga i behörig ordning väckta frågor från medlemmar och byaråd. 

Ärendet skall ha funnits anslagen vid tid för kallelsen. 
 
 
5 § Byaråd 
 Byarådet utses av årsstämman. 
 Byarådet handlägger byalagets löpande verksamhet. 
 Byarådet utgöres av ålderman, vice ålderman och minst sju övriga ledamöter.  
 Byarådet väljer inom sig kassör och sekreterare samt övriga funktionärer. 
 Byarådet väljer vid varje sammankomst en ordförande att leda mötet. 
 Byarådet för protokoll vid sina sammanträden och ordförande justerar dem. 
 Byarådet kan till sig adjungera ledamöter. Dessa har ej rösträtt. 
 Byarådet kan utse arbetsgrupper med speciella funktioner. Dessa är alltid 

redovisningsskyldiga inför byarådet. 
 Byarådet är beslutsmässigt om minst fem ledamöter är närvarande. 
 Om en omröstning utfaller med lika röstetal vinner den sida som ålderman 

biträder. 
 Vid fråga av större vikt för byalaget kallas till byastämma. 
 
 
6 § Byastämma 
Byastämman utgöres av samtliga medlemmar och hålles när byarådet anser att fråga 
är av särskild vikt för byalaget eller när minst 5 röstberättigade medlemmar begär 
det. 
 
Kallelse till byastämma följer samma regler som vid årsstämma. 
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7 § Räkenskapsår 
Byalagets räkenskapsår löper under tiden 1/1 - 31/12. 
 
 
 
8 § Stadgeändring 
Stadgeändring kan beslutas av årsstämman och skall då beslutas med minst 3/4 
majoritet. Frågan skall finnas upptagen som särskild punkt på föredragningslistan för 
årsstämman. 
 
 
9 § Upplösning 
Vid fråga om upplösning av byalaget kallas till byastämma. Beslut om upplösning 
skall fattas vid två på varandra följande byastämmor med minst 3/4 majoritet. 
 
Eventuella tillgångar tillfaller skolan i Östra Strö för att användas till kulturella 
aktiviteter. 
 


