
Stadgar för Hedens Byalag Org. Nr 883201-3182 

Antagna vid extra årsmöte 20170827 
 

§1 
Föreningen har till ändamål att verka för en positiv utveckling av byn samt att äga Hedens 
bystuga, brandstation och därtill hörande mark, även som annan mark och egendom som byn 
önskar förvärva. 

§2 
Rätt till medlemskap i föreningen har alla som äger fastighet i Hedens by. 
 

§3 
Årsmöte med föreningen, bystämma, skall hållas årligen under första kvartalet. Extra årsmöte 
hålls då någon av styrelsens medlemmar eller i annat fall minst 10 andra medlemmar begär det. 
Kallelse sker genom anslag minst sju dagar före mötet på hemsida och Facebooksida samt på 
anslagstavlorna i byn. 
 

§4 
Vid årsmötet skall väljas styrelse. Bystyrelsen består av 7 medlemmar. 

• Ordförande, även benämnd byuppsyningsman, som väljs vartannat år (udda år). 
• Sekreterare som väljs för två år i taget, jämna år. 
• Kassör som väljs för två år i taget, udda år. 
• Två medlemmar som väljs växelvis för två år i taget.  
• En medlem som Hedens Jordägarförening utser. 
• En medlem som Hedens Vattenledningsförening utser. 

 
§5 

Vid årsmötet skall redovisning av föregående års räkenskaper ske, vidare skall årsmötet besluta i 
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

§6 
För föreningens verksamhet svarar styrelsen. Ordförande och kassör tecknar firma var för sig. 
Styrelsen har befogenhet att besluta om och göra inköp för 10 000 kr/tillfälle. Alla övriga frågor 
om inköp samt försäljning av fast egendom ska avgöras vid årsmöte eller extra föreningsmöte. 
 Kassören ansvarar för att genomföra beslutade utbetalningar samt att ta emot inbetalningar 
till föreningen. Kassören disponerar till sin hjälp de bankkonton och banktjänster som beslutas 
om vid årsmötet. 
 

§7 
Vid omröstning gäller den mening som samlat de flesta rösterna. Om flera meningar erhåller 
samma röstetal har ordföranden utslagsröst. Varje medlem får vara ombud för annan medlem. 
Skriftlig fullmakt skall då uppvisas. 
  



 
§8 

Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer, vilka utses av årsmötet. 
 

§9 
Valberedning med två personer väljs av årsmötet. Valberedningen skall ge förslag till ledamöter 
i styrelsen och till revisorer. Valberedningen skall senast 4veckor före årsmötet tillfråga dem 
vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Nya ledamöter 
skall tillfrågas med hänsyn till fastighetslängden, för att ge många bybor erfarenhet av byns 
gemensamma arbete. 
 

§ 10 
Ändring av stadgarna kan ske vid årsmöte eller extra föreningsmöte. 
 

§ 11 
För upplösande av föreningen krävs 2/3 majoritet. Upplösning av föreningen skall beslutas vid 
två åtföljande möten; årsmöte och extra årsmöte. 
 Om medlemmarna icke beslutar annorlunda skall tillgångarna tillfalla Hedens bykassa. 
Enär Hedens by icke äger förvärva fast egendom skall sådan dessförinnan försäljas. 
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