
Stadgar för Vallsjärvs Byaförening, Överkalix kommun. 
 
 § 1 Namn: 

 
1.1 Vallsjärvs Byaförening 
 

 § 2 Ändamål: 
 

2.1 Ändamålet för Vallsjärvs Byaförening är att förnya och utveckla landsbygden. 
Samt tillvarata befolkningens intressen i byaföreningen. 

 
 § 3 Medlemmar och medlemsavgifter: 
 

3.1 Årsavgiften storlek fastställes av årsmötet och erlägges från 15 års ålder och 
uppåt. Utfärdat medlemskort är personligt och får ej överlåtas. Rätt till 
medlemskap har alla inom byn boende eller Personer med annan anknytning 
till kommunen. 

 
3.2 Medlemskort  som köps för att erhålla lägre fiskekortavgift berättigar inte till 

någon rösträtt.  ( Är märkta med FK ) 
 
 §  4 Sammanträden: 
 

4.1 Allmänna sammanträden är ordinarie årsmöten förlagt i juni – augusti månad. 
Samt extra sammanträden då styrelsen anser detta påkallat. 

 
 §   5 Årsmöte: 

 
5.1 Årsmötet är ett medlemsmöte och skall hållas före 25 augusti. 
 
5.2 Kallelse sker via hemsidan och annons i Vallsjärv och Jockfall på respektive 
 anslagstavlor. Kallelse skall ske senast två (2) Veckor före årsmötet. 
 
5.3 Årsmötet skall behandla 

 
5.3.1 Verksamhetsberättelsen 
5.3.2 Resultat och balansräkning 
5.3.3  Revisionsberättelse 
5.3.4  Ansvarsfrihet 
5.3.5  Motioner 
5.3.6  Budget 

 
   5.4 Årsmötet skall välja 
 

5.4.1   Valberedning 
5.4.2   Revisor 
5.4.3   Ledningsgrupp 
5.4.4   Kassör och tillika firmatecknare 
5.4.5   Ordförande 

 



5.5    Valberedning: 
 
5.5.1 Valberedningen består av minst tre (3) ledamöter.  
 Dessa väljs vid årsmötet 
 
5.5.2 Årsmötet utser sammankallande 
5.5.3 Valberedningen förbereder val på årsmötet och eventuella fyllnadsval 
 

    § 6 Revisor 
 
   6.1 Revisor av en på årsmötet vald person samt en suppleant 
    
   6.2 Revisorerna granskar Vallsjärv byaförenings verksamhet och  

 räkenskaper. 
 

   6.3 Räkenskaperna och protokoll skall överlämnas till revisorerna senast  
    en Månad före årsmötet. 

 
  6.4 Räkenskapsåret är från den 1/8 innevarande året till den 31/7  
   Nästkommande året. 

 
   §  7 Ledningsgrupp 
 

7.1.1 Ledningsgruppen ansvarar för den löpande verksamheten samt att de 
 Beslut som fattas på medlemsmötena verkställs. 
 
7.1.2 Ledningsgruppen skall bestå av Ordförande, Sekreterare, Kassör samt 

Minst två övriga ledamöter. Om möjligt skall respektive kön vara 
Representerat med minst 40 % 
 

7.1.3  Ordförande och sekreterare är sammankallande. 
 
7.1.4 Ledningsgruppen är beslutför när minst 50 % av ledamöterna är 

närvarande. 
 

     § 8 Beslut 
 
         8.1.1 Som beslut gäller om inte särskild stadgas den mening som stöds av 

minst 50 % av antalet röstberättigade 
 
    8.1.2 Vid lika röstetal görs en ny votering. Därefter har mötesordförande 

utslagsröst. 
       

    8.1.3 Slutlig omröstning skall ske om så begärs. 
 
     



§ 9 Medlems skyldighet 
 

9.1.1 Föreningens medlemmar är skyldiga att följa stadgarna och att efter 
bästa Förmåga söka medverka till föreningens framgång och 
utveckling. 

 
9.1.2 Beslut om uteslutning fattas av ledningsgruppen. 

 
 
 § 10 Ändring av stadgar 
 

10.1.1 Stadgeändring kan av medlemsmöte ändras genom beslut med två (2) 
 Tredjedels majoritet på två på varandra följande möten. 
 

        § 11 Föreningens upplösning 
 
    11.1.1 Föreningens kan upplösas genom beslut på två medlemsmöten, varav 

ett Möte skall vara årsmötet. Mellan dessa möten ska minst tre 
månader Förflyta. 

 
    11.1.2   Beslut om upplösning skall fattas av två tredjedels majoritet vid 

Respektive möte. 
 
    11.1.3  Beslut om upplösning enligt 11:1 och 11:2 fattas beslut om 

föreningens 
Tillgångar och skulder ska disponeras. 

 
    11.1.4  Vallsjärvs byaförening betraktas som upplöst när antalet medlemmar 

är mindre än tre. Eventuella tillgångar tillfaller i första hand någon 
Näraliggande byaförening som är beredda på att fullfölja föreningens 
Ändamål enligt § 2 Om sådana förutsättningar inte finnes så skall 
Eventuella medel tillfalla Överkalix kommun att på bästa sätt fördelas 
Mellan dom byaföreningar som saknar dom tillgångarna. 


