Förslag till stadgeändring
Enligt våra nuvarande stadgar skall styrelsen ha fyra ledamöter. Eftersom stämmor under senare
tid önskat sex ledamöter föreslås en stadgeändring så att stadgarna stämmer med den praxis
som utvecklats. Samtidigt föreslår styrelsen att stadgarna på ett tydligare sätt markerar vem
som har rösträtt på stämma. Vi vill fortfarande ha möjlighet för alla, som så önskar, att vara
medlemmar i byföreningen, men rösträtten begränsas till en röst per bebyggd fastighet i byn.
Avslutningsvis byter vi ut beteckningen "festkommitté" till "trivselkommitté". Ändringsförslaget
godkändes av 2016 års bystämma och behöver nu godkännas av årets bystämma för att träda i
kraft. Nuvarande lydelser finns tillgängliga på vår hemsida.

Förslag till nya lydelser i Styrsjöbo Byförenings stadgar
§6
Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse bestående av minst fyra och högst sex
ledamöter, ordförande, vice ordförande och kassör, samt ytterligare en till tre ledamöter. Dessa
väljs av föreningsstämma för en tid av två år. Förskjutning skall ske med ambitionen att hälften
av ledamöterna väljs varje år. Föreningen tecknas av ordföranden eller kassören var för sig.
Styrelsen är ansvarig enligt lagen om ekonomiska föreningar.
§7
Styrelsen beslutar ensam i frågor rörande förvaltning, underhåll och vård av bystugan samt del
av samfällda vägar och mark, men inhämtar i viktigare angelägenheter medlemmarnas mening
vid föreningsstämma.
§ 11
Ordinarie föreningsstämma (bystämma) hålls en gång mellan 1 juni och 31 augusti varje år.
Styrelsen lämnar årligen redovisning för sin förvaltning samt en ekonomisk rapport avseende
tiden 1/6 - 31/5. Kallelse skall utgå minst 14 dagar i förväg. På föreningsstämma kan fastighet
representeras av såväl ägare som boende. Representerade fastigheter har en röst per bebyggd
fastighet. Medlem får representera ytterligare en medlem om fullmakt till aktuell
föreningsstämma kan visas. Stämma är beslutsför om minst 20 % av antalet bebyggda
fastigheter är representerade. Utöver stadgeenliga punkter på stämman skall sådant ärende tas
upp som enskild medlem begärt minst åtta dagar före stämman. Valberedning om två personer
skall presentera förslag till styrelseledamöter, revisorer, trivselkommitté samt
bystugeföreståndare. Protokoll från föreningsstämman skall justeras av ordförande på
föreningsstämma och en justeringsman samt hållas tillgängligt för medlemmarna.
§ 12
Extra föreningsstämma skall hållas då styrelse så begär eller då representanter för minst 10 % av
antalet bebyggda fastigheter skriftligen begärt stämma. Kallelse till extra föreningsstämma skall
utgå senast 14 dagar före stämman.
§ 15
Upplösning av föreningen kan ske efter två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst
en ordinarie. Fördelning av föreningens tillgångar sker efter på dessa stämmor fattade beslut.

