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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§1

NAMN
Föreningens namn skall vara Byalaget Näsåkers Samverkan.

§2

ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är att göra Näsåker till en bra plats att bo på och en trevlig plats
att besöka.
Föreningen vill nå detta syfte bl a genom att:
• bevara och utveckla Näsåker med omnejd inom postnummerområde 88030 samt
Ådals-Lidens församling. enligt bifogad karta från revision XX xxx 2021.
• att värna vår gemensamma natur- och kulturmiljö.
• upprätthålla och utveckla förutsättningar för lokal demokrati, kultur, fritid, service
och näringar.
• föra Näsåkersbornas talan i gemensamma frågor. gentemot Sollefteå kommun och
övrig omvärld.

§3

TILLHÖRIGHET
Föreningen skall vara ansluten till Folkrörelse Rådet.
Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

§4

ORGAN
Föreningens beslutande organ är årsmöte, föreningsmöte och
styrelsen.
Övriga organ är Rådslag, revisorer och valberedning

§5

FIRMATECKNING
Föreningen tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av en särskild utsedd person.

§6

VERKSAMHETS- och RÄKENSKAPSÅR
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår och verksamhetsåret med tiden från ett
årsmöte t o m nästkommande årsmöte.

§7

STADGETOLKNING
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett
i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av
styrelsen.
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§8

STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav ett
årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med kallelse. För ändring fordras två
tredjedels majoritet.

§9

UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande
ordinarie årsmöten och skall vid båda tillfällen biträdas av två tredjedelar av de
närvarande röstberättigade medlemmarna.
Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till Sollefteå
kommun eller myndighet, som vill verka för föreningens rekonstruktion så snart som
möjligt. Föreningens egendom får vid upplösning inte fördelas bland medlemmarna.

MEDLEMSKAP
§ 10

MEDLEMSKAP
Medlemskap i föreningen erhålls av envar person som är mantalsskriven på adress
inom postnummerområdet 88030 eller i Ådalslidens församling. Näsåker med
omnejd, se karta. Medlemskap erhålls utan särskild ansökan.
Ingen medlemsavgift skall utgå.

§ 11

UTTRÄDE

Medlem som flyttar sin mantalsskrivningsadress från Näsåker, postnummerområde 88030
eller Ådalslidens församling anses ha anmält sitt utträde ur föreningen.

FÖRENINGSMÖTEN
§ 12

TIDPUNKT, KALLELSE
Föreningsmöten hålls enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen.
Årsmötet hålls senast den 1 april maj på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse med förslag till föredragningslista sker genom annonsering eller på annat
lämpligt sätt minst tre två veckor före årsmötet.
Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med
budget, styrelsens och valnämndens förslag samt inkomna motioner med styrelsens
yttrande skall senast en vecka före årsmötet finnas tillgängliga på plats samt som
anges i kallelsen på BNS hemsida samt ska kunna erhållas av sekreteraren och
tillhandahållas på årsmötet.
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§ 13

FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.
Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före
årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

§ 14

RÖSTRÄTT
Rösträtt på föreningsmöte har medlem i föreningen. Rösträtt utövas genom personlig
närvaro och får inte utövas genom ombud. Varje medlem äger en röst.

§ 15

BESLUT OCH OMRÖSTNING
Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.
Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.
Beslut enligt 8 och 9 §§ paragraf 8 och 9 avgörs med 2/3-delars majoritet. där
angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).
Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna
röster (enkel relativ majoritet).
Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster
(enkel absolut majoritet).
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet om röstberättigad medlem begär
det.
Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av
mötets ordförande. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 16

ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras
l. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
4. Upprättande av röstlängd.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall
justera mötesprotokollet samt fungera som rösträknare och kontrollanter vid val.
6. Fastställande av föredragningslista.
7. Föredragning av:
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste
räkenskapsåret.
c) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret.
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d) Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
(I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.)
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
och innevarande räkenskapsår
10. Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter utöver ordförande för
nästkommande verksamhetsår
12. Val av ledamöter i styrelsen enligt § 18.
13. Val av två revisorer jämte suppleanter för nästkommande verksamhetsår.
(I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.)
14. Val av valberedning (enligt § 23)
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna
motioner.
16. Övriga frågor
Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller
medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.
§ 17

EXTRA FÖRENINGSMÖTE
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsmöte när en revisor eller minst 25 st. av
föreningens medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla
skälen för begäran.
När styrelsen mottagit begäran om extra föreningsmöte skall den inom 14 dagar kalla
till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.
Kallelse med hänvisning var förslag till föredragningslista och eventuella handlingar
ska finnas tillgängliga och offentliggöras på lämpligt sätt minst två veckor före det extra
föreningssmötet. finnes tillgängliga, skall senast 7 dagar före föreningsmötet kungöras
inom samma tid i ortspressen.
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som
begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid extra föreningsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

STYRELSE
§ 18

SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består i enlighet med § 16, punkt 11 av ordförande och sex övriga ledamöter
samt två ersättare suppleanter.
Såväl ordförande som övriga ledamöter väljs vid ordinarie årsmöte.
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Ordförande väljs för ett år. Övriga ledamöter väljs för två år så att mandattiden för
hälften av ledamöterna utgår varje år.
Ersättare väljs för ett år.
Om styrelseledamot avgår under mandatperioden, skall ny ledamot utses för återstående
mandatperiod vid extra föreningsmöte eller nästföljande årsmöte.
Styrelsen utser inom sig erforderliga funktionärer av vilka en skall vara vice
ordförande, en sekreterare och en kassör.
§ 19

ÅLIGGANDEN
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för
föreningens angelägenheter.
Det åligger styrelsen särskilt att:
• arbeta i enlighet med riktlinjer i § 2;
• tillse att föreningen följer gällande lagar och förordningar. bindande regler;
• verkställa av årsmötet fattade beslut;
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen;
• leda och samordna Rådslag i enlighet med § 22;
• ansvara för och förvalta föreningens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed;
• lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna
fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;
• förbereda årsmöte.
Ordföranden är föreningens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan som
styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

§ 20

KALLELSE, BESLUTSFÖRHET OCH OMRÖSTNING
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.
Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med
uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.
Styrelsen är beslutför 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.
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Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.
Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig
omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast
därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av
mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
Protokoll skall föras i nummerföljd.
§ 21

ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN
Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av
ärenden till arbetsgrupp, annat organ i föreningen eller enskild medlem.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall
fortlöpande underrätta styrelsen härom.
Om hela styrelsen avgår, skall valberedningen fungera som interimsstyrelse och utlysa
extra årsmöte för val av ny styrelse.

RÅDSLAG
§ 22

SAMMANSÄTTNING, ARBETSSÄTT
Rådslaget består av föreningar, intressegrupper och/eller enskilda personer.
Medlemmar i Rådslaget är envar som omfattar föreningens ändamål.
Rådslaget och föreningens styrelse träffas för information och planering av
förekommande aktiviteter.
Ett rådslag kan genomföras med en eller flera av Rådslagets medlemmar.
Initiativ till rådslag kan göras av medlemmar i Rådslaget eller föreningens styrelse.

VALBEREDNING
§ 22

SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN
Valberedningen består av sammankallande ordförande och två övriga ledamöter.
Valberedningen skall förbereda kommande val av ordförande,
styrelseledamöter, revisorer och revisorer. revisorssuppleanter.
Beredningens förslag skall enligt § 12 finnas tillgängligt
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för medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet.

REVISION
§ 23

REVISION
Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten
granska styrelsens arbete.
Revisorerna skall fortlöpande tillsändas och ta del av föreningens räkenskaper,
årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.
Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och
räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet.

