STADGAR
för
Rämma Fäbodlag
§ 1.

NAMN OCH SÄTE
Organisationens namn är Rämma Fäbodlag. Det är en förening utan ekonomiskt ändamål
med säte i Älvdalens kommun.

§ 2.

ÄNDAMÅL
Att skydda bebyggelsen och miljön på vallen och bevara vallens ursprungsmiljö i den mån det
är möjligt och att stärka gemenskapen.

§ 3.

BESLUTANDE ORGAN
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Beslut mellan årsmötena tas av styrelsen.

§ 4.

MEDLEMSKAP
Den som erlagt medlemsavgift är medlem.

§ 5.

MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Varje medlem ska verka för föreningens sammanhållning och utveckling och rätta sig efter
föreskrifterna i dessa stadgar och med stöd av dem fattade beslut.
Vid beslut på årsmöte äger varje medlem en röst.

§ 6.

BESLUTS‐ OCH VALORDNING
Vid årsmötet ska beslut fattas med en röstmajoritet som är mer än hälften av i omröstningen
avgivna godkända röster.
Beslut fattas efter öppen omröstning. Sluten omröstning ska dock genomföras om den vid
frågans behandling så begärs.
Vid lika antal röster gäller, utom i fråga om val, den mening som mötesordföranden biträder.
Rösträtt kan överlåtas till annan genom fullmakt, (max en fullmakt per medlem).

§ 7.

ÅRSMÖTET
Årsmöte för Rämma Fäbodlags förening hålls gemensamt med Rämma Fäbodlags Minnesfond.
Mom 1. Årsmötet är föreningens/föreningarnas högsta beslutande organ.
Mom 2. Årsmötet hålls årligen vid midsommartid på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Mom 3. Kallelse till årsmöte/gemensamt årsmöte sker via brev/email senast den 1
juni, eventuellt inkomna motioner bifogas.
Mom 4. Motion till årsmötet kan väckas av en var medlem. Sådan ska vara styrelsen tillhanda
senast den 15 maj samma år som årsmötet.
Mom 5. Ändring av föreningens/föreningarnas stadgar får endast ske genom beslut som fattas
på ordinarie årsmöte med anledning av motion eller förslag från styrelsen.
Mom 6. På årsmötet/På föreningarnas gemensamma årsmöte ska följande ärenden
förekomma:
1. Val av årsmötesfunktionärer
a) Ordföranden
b) Sekreterare
2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
4. Fastställande av dagordning
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
a) Rämma Fäbodlags förening
b) Rämma Fäbodlags Minnesfond
6. Kassaberättelse
a) Rämma Fäbodlags förening
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9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
§ 8.

b) Rämma fäbodlags Minnesfond
Revisorernas berättelse
a) Rämma Fäbodlags förening
b) Rämma Fäbodlags Minnesfond
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
a) för Rämma Fäbodlags förening
b) för Rämma Fäbodlags Minnesfond
Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
Val av revisorer och revisorssuppleant
Val av valberedning
Medlemsavgift
Motioner
a) gällande Rämma Fäbodlags förening
b) gällande Rämma Fäbodlags Minnesfond
Styrelsens förslag
a) gällande Rämma Fäbodlags förening
b) gällande Rämma Fäbodlags Minnesfond
Övriga frågor (ej beslutsmässiga)

STYRELSEN OCH MANDATTID
Mom 1. Styrelsen består av ordförande, 8 ledamöter samt 3 suppleanter.
För att få kontinuitet sker val av halva styrelsen vid jämna respektive udda år.
Mom 2. Ordföranden väljs för en tid av ett (1) år
Mom 3. Styrelsen är beslutsmässig när minst fem ledamöter är närvarande.
Mom 4. Ordföranden ska föra föreningens talan.

§ 9.

EKONOMISK FÖRVALTNING
Mom 1. Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Föreningens räkenskapsår är 1.6 – 31.5.
Mom 2. Föreningens firma tecknas gemensamt av två av föreningens styrelseledamöter.
Mom 3. Föreningens redovisning bör ske i överensstämmelse med allmänna
bokföringsgrunder och iakttagande av god redovisningssed.

§ 10.

REVISION
Mom 1. För granskning av styrelsens verksamhet och föreningens/föreningarnas räkenskaper
väljer årsmötet två revisorer jämte revisors suppleant. Dessa ska väljas inom
föreningen.
Mom 2. Revisorn ska:
 Verkställa granskning av räkenskaper och förvaltning samt avge berättelser till
årsmötet med förslag om till‐ eller avstyrkande av ansvarsfrihet.
 Tillse att fattade beslut inte strider mot föreningens/föreningarnas stadgar
eller beslut, att räkenskaperna är väl förda och vederbörligen verifierade, att
värdehandlingar är i vederbörlig ordning och väl förvarade.
 Vid årsmötet föredra revisionsberättelsen/revisionsberättelserna.
 Inge revisionsberättelse/revisionsberättelser till styrelsen inom 10 dagar efter
den dag då bokslut överlämnades till denne.

§ 11.

FÖRENINGENS UPPHÖRANDE
Föreningen kan upplösas med enkel majoritet vid varje årsmöte.
I händelse av upplösning ska behållna medel disponeras i enlighet med beslut fattade vid det
sista årsmötet.

Stadgar beslutade vid Rämma Fäbodlags årsmöte 2008‐06‐21/aj
Stadgar ännu inte beslutade som är ute på förslag till styrelsen och som eventuellt ska föreslås årsmötet
2011./aj Stadgeändring kan ha skett vid årsmöte 2010‐06‐26/aj

