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STADGAR FÖR SOLLERÖ SOCKENFÖRENING 

 
   § 1 
Föreningens namn  Sollerö Sockenförening. 
 
   § 2 
Beslut i föreningen Föreningens högsta beslutande organ är Sockenstämman.  

Föreningens styrelse kallas Sockenråd. Beslut fattas med enkel 
majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid 
personval, då lotten avgör. 

 
  § 3 
Föreningens syfte  Sollerö Sockenförening ska: 
 Tillsammans med bygdens föreningar, organisationer och 

intressegrupper verka för gemenskap och samarbete i bygden 
samt utveckling av bygdens gemensamma intressen. 
Verka för att öka invånarnas inflytande över planering och beslut 
om bygdens utveckling och därigenom stärka den lokala 
demokratin. 

 Föreningen ska vara partipolitiskt obunden. 
 
  § 4 
Medlemmar Medlemmar är alla folkbokförda och fastighetsägare med familjer 

inom Sollerö församling. 
 Medlem över 15 år har rösträtt. 
 
  § 5 
Sockenrådet Sockenrådet består av sju (7) ordinarie ledamöter samt minst tre 

(3) och högst  fem (5) suppleanter som inte är personliga 
(stadgeändring på årsmöte 2017-03-30 §9). Inom sig utser 
Sockenrådet kassör och sekreterare.  
Sockenrådet är beslutsmässigt när minst fyra (4) ledamöter är 
närvarande. 
Sockenrådet sammanträder på ordförandes kallelse eller efter 
rådets eget beslut, eller då minst tre (3) ledamöter kräver det. 
Sockenrådet ska svara för kontakterna med kommun och andra 
myndigheter i fråga som rör bygdens planering och andra 
gemensamma angelägenheter. 

 
 § 6 

Arbetsgrupper Arbetsgrupper kan bildas för att behandla och driva 
intressefrågor. 
Arbetsgrupperna ska vara öppna för alla medlemmar. 
Sockenrådet ska stödja och samordna arbetet i arbetsgrupperna. 

 
   



 
 

§ 7 
Sockenstämma Ordinarie Sockenstämma hålls en (1) gång om året före mars 

månads utgång. Extra Sockenstämma hålls när Sockenrådet så 
bestämmer eller minst femtio (50) medlemmar begär det. 

 
 Kallelse sker genom annonsering och affischering minst 14 dagar 

före Sockenstämman. Skrivelser och motioner till Sockenstämman 
ska inlämnas till Sockenrådet senast tio (10) dagar före 
Sockenstämman. Följande ärenden ska behandlas vid ordinarie 
Sockenstämma: 

 
 a) Val av ordförande och sekreterare för stämman. 

b) Val av justerare. 
c) Frågan om Sockenstämman blivit stadgeenligt utlyst. 
d) Verksamhets- och förvaltningsberättelse. 
e) Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för 
styrelsen. 
f) Val av Sockenråd: Ordförande för ett (1) år, tre (3) ordinarie 
ledamöter och suppleanter. 
g) Val av en (1) revisor och en (1) suppleant. 
Mora Kommun utser en (1) revisor och en (1) suppleant.  
h) Val av valberedning. 
i) Fastställande av budget och verksamhetsplan. 
j) Behandling av inkomna skrivelser och motioner. 
k) Övriga frågor. 
 

   § 8 
Ekonomi och revision Föreningens räkenskaper granskas av de utsedda revisorerna. 

Senast fjorton (14) dagar före ordinarie Sockenstämma ska 
räkenskaperna överlämnas till revisorerna. 

 
  § 9 
Firmatecknare Föreningens firmatecknare utses av Sockenrådet. 
 
  § 10 
Stadgeändring Beslut om ändring av stadgar fattas vid ordinarie Sockenstämma 

med 2/3 dels majoritet. 
 
  §11 
Upplösning Beslut om upplösning av föreningen fattas vid ordinarie 

Sockenstämma. Beslut ska innehålla föreskrifter om hur 
innestående medel ska användas samt hur protokoll och 
handlingar ska arkiveras. 


