
Stadgar för Byaföreningen Hökmarks Framtid 
 
 
 

§1. Föreningens namn är Byaföreningen Hökmarks Framtid. 
 

§2. Syfte och målsättning. Föreningen ska tillvarata hela byns intressen. Det är en 
religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som ska vara ett forum för 
utvecklingsfrågor och idéer i byn samt stärka byagemenskapen. Föreningens 
målsättning är att bidra till en fortsatt positiv utveckling av byn i såväl boende som 
arbete och kultur. Byaföreningen ska också underhålla samlingslokalen, 
Hökmarksskolan, och sträva efter att dess standard bibehålls och att den nyttjas 
för olika aktiviteter av byborna. 
 

§3. Medlemskap, medlemsavgift. Alla fast boende i byn blir automatiskt 
medlemmar. Sommarboende och andra intresserade får gärna bli medlemmar, 
efter ansökan hos styrelsen och mot en medlemsavgift som beslutas av 
årsstämman.  Alla medlemmar över 16 år har rösträtt. Ingen medlemsavgift utgår 
för fast boende. 
 

§4. Räkenskapsår. Räkenskapsår ska vara kalenderår. 
 

§5. Årsstämman. Föreningens beslutande organ är årsstämman och styrelsen. Vid 
votering på årsstämman gäller majoritetsbeslut. Styrelsen väljs av stämman och 
ska bestå av fem till sju ledamöter och tre suppleanter. Stämman utser två 
revisorer jämte en suppleant. 
 

§6. Tidpunkt för stämman. Årsstämma ska äga rum före mars utgång. Kallelse 
annonseras vid gula postlådorna och på annat lämpligt sätt senast 10 dagar före 
mötet. Motioner ska vara inkomna senast en månad före stämman. 
Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse delges på stämman. 
 

§7. Ärenden vid årsstämma. 
1. Årsstämmans öppnande. 
2. Fastställande av dagordning. 
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
5. Val av 2 justeringsmän som jämte ordf. ska justera protokollet. 
6. Verksamhetsberättelse. 
7. Resultat och balansräkning. 
8. Revisorernas berättelse. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
10. Verksamhetsplan för nästkommande år. 
11. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen. 
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
13. Val av valberedning. 
14. Inkomna motioner. 
15. Övriga frågor. 
16. Mötets avslutande. 
 

§8. Extra föreningsstämma. Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra stämma. 
Styrelsen är skyldig att kalla till extra stämma när en revisor eller minst en 
femtedel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Begäran skall 



inlämnas skriftligen och innehålla skälen för begäran. Extra stämma ska sedan 
hållas inom två månader. Vid extra stämma får endast det som föranlett mötet 
upptas till behandling. 
 

§9. Styrelsen sammanträder minst tre gånger per år eller då behov föreligger. 
Kallelse ska ske 10 dagar före mötet. Mandattiden för samtliga i styrelsen är två 
år. Samtliga poster fördelas inom styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig då minst 
två tredjedelar är närvarande. Ordförandes röst är utslagsgivande. Styrelsen 
företräder i alla avseenden föreningen, ansvarar gemensamt för dess tillgångar 
och förvaltar dess angelägenheter. 
 

§10. Firmateckning. Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse en 
eller flera personer som firmatecknare. 
 

§11. Ändring av stadgar. Fråga om ändring av dessa stadgar får endast upptas vid 
ordinarie årsstämma. För godkännande erfordras beslut med minst 2/3 majoritet 
bland de vid mötet röstberättigade medlemmarna. 
 

§12. Nyttjande av byns samlingslokal. Lokalen upplåtes avgiftsfritt för 
sammankomster arrangerade inom byn. Vid studiecirklar etc. utgår lokalhyra som 
tillfaller föreningen. Övrig uthyrning äger styrelsen rätt att bedöma från fall till fall. 
Varje arrangör ansvarar för att lokalen återlämnas i, vid uthyrningen, befintligt 
skick och är städad. Bokning bör ske en vecka i förväg med angivande av 
ändamål och tidpunkt. 
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