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Nann:

Verksanhetsområde:

Ändamå1:

Medlemmaar:

S t;r161" s "

Revlslon:

Årsmöt e :

STADGAR

" § 1.
Ravluntla sockens Byalag.

§e.
Ravlunda Eocken.

§r.
Ravl'uncla soekens byalag är en partlpolltlskt, rerigiöst
oeh fbckrigt obuncten sammanelutning eon har son nåI-
sättnlng att företrätta Ravlunda sockene befollorlng oeh
dess lntressen. .

Sevara och tlllvarata bygdens kulturel]a tradltloner
sant beskrlva dessa 1 ord och b1ld.
Sevaka för verksarnhetsonrådet aktuella frågor samt ver-
ka för en posltlv utveckllng.

§u,
TllL netllen 1 byalaget antagds e11a och euvar lnom
verksantreteonrådet fast boender som erIägger medlems-
avglft.

§ 5.
Styrelsen begtår av 5 ordlnarle 1edamöter och 5 supp_
l,eanter.
0rdföranden vä1Jea av årsnötet för 1(ett) år och skal1
ordförandeposten aLternera blanil medlemmar.na.
övrlge styrelseledauöter välJes l(t;å) tOrsta gången
för 1(ett) är och Z(två) for e(två) år ocu därefter
välJes ledanöterna för e(två) år octr kan omväIJas.
Styrelsen konstitueror sig sjölv.
Suppleanter vä1Jes för 1 (ett) år.

§ 5.
För granslorlng av räkenskaperna utses årIlgen z(två)
revtgorer ocb Z(två) revlsors suppleanter,
Räkenskaperna orofattar kalenderår.
. . .?. -.-. . §. ?.
Årsnötet håI1es före april nånads utgång.
I(allerse t111 årsnötet skarl ske mlnst g dagar före
rnötet oeh skarl ske genom .,fr,€!,.A4&,.....o. o. o. . .
Ylil årsnötet skal1 föreko*rd,
a.Yal av ordf6rande att leda årsnötets förhandllngar.
b. Yal av Z(tva) Justerlngsnän.
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forts årsnöte:
§7.

e.Godkiinna ka1lelse t1II årsmötet.
d. .Styrelsens f(lrvaltnlngsberättel_se.
e. Revisorernaa berättelee.
t, Faststä11a balansräImlngen.

§. FrÄgan om ansvarsfrihet för styrelsen.
h. YaL av ordförande för tlilen nästa årgmöte.
J. VaI av styrelseledaxoöter och supBleanter,
k. Val av revlsorer och revlsorssuppleanter.
1. Sestätruoa årsavglftens Etorlek.
llo övrtga frågor.

§e.
Möten sarnrna'ker.las .lå epeclelle frågor bör cllsk,teras.
Ka1le1se. tiII extra uöte sker på sauuua sätt son t § Z .

§9.
BesLut om ändrlng av dessa staclgar fordras Z/l a, ite röst_
ancle vlel z(tvä,) pa varandra fölJancle nöten varav det ena
skaLl vara orillnarle årsmöte.

§ to,
Beslut on BJralagets upplöen1ng skalr för att vara glltlgt

' ha fattats av e(två) på varandra fölJandeuöten, varav det
ena ska11 vara ord. årsnute. vld vart och ett av dessa mötea
fordras för beslut godkännande av minst z/, av de röstande.
Syalagets t111gångar ska1I v1d ev. upplösnlng 1 enllghet
med styrelsens(nötets) beslut överläunas tl1} lnstitutlon
sorn verkar för något ov byologets syften.
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