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Namn, 
firmatecknare,
adress:

§ 1
Ravlunda sockens byalag
Firmatecknare: ordförande och kassör var för sig. 
Adress: Ordförandens adress

Verksamhetsområde: § 2
Ravlunda före detta socken, numera distrikt

Ändamål: § 3
Ravlunda sockens byalag är en partipolitiskt, religiöst och fackligt obunden 
sammanslutning som har som målsättning att företräda Ravlunda sockens befolkning 
och dess intressen. 
Bevara och tillvarata bygdens kulturella traditioner samt beskriva dessa i ord och bild. 
Bevaka för verksamhetsområdet aktuella frågor samt verka för samhörighet och en 
positiv utveckling. 

Medlemskap: § 4 
Till medlem i Byalaget antages alla och envar som fyllt 18 år och som ansluter sig till 
Byalagets syften och ändamål, samt erlagt den årliga medlemsavgift som årsmötet 
fastställt.

Medlemskapet upphör om medlemmen begär utträde eller ej erlägger medlemsavgift.
Medlem kan uteslutas om denne uppenbart skadat Byalagets verksamhet. Beslut om 
uteslutning av medlem fattas av styrelsen med 2/3-dels majoritet. Uteslutningsbeslutet 
skall gälla med omedelbar verkan. 

Styrelse: § 5
Styrelsen består av 5 ordinarie 1edamöter och 3 suppleanter. 
Ordföranden väljes av årsmötet för 1(ett) år.
Övriga styrelseledamöter väljes 2 (två) första gången för 1 (ett) år och 2 (två) for 2 (två) 
år och därefter väljes ledamöterna för 2 (två) år och kan omväljas. 
Styrelsen konstituerar sig själv med  fördelning av uppdragen som vice ordförande, 
kassör, sekreterare och ledamot. 
Suppleanter vä1jes för 1 (ett) år. 

Valberedningen består av 2 (två) ledamöter och väljes på 1 (ett) år

Samtliga styrelseposter förutsätter personligt deltagande vid möten, utan ekonomisk 
ersättning.

Revision,
verksamhetsberättelse:

§ 6
För granskning av räkenskaperna utses årligen 2 (två) revisorer och 2 (två) revisors 
suppleanter. 
Räkenskaperna omfattar kalenderår. 

Verksamhetsberättelsen omfattar kalenderår.
Årsmöte: § 7

Årsmötet hålles före april månads utgång. Kallelse till årsmötet skall ske minst 14 dagar
före mötet och sker genom personlig kallelse samt anslag på anslagstavlan vid skolan.
Förslag och motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet för att 
kunna behandlas och beredas.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal rösträttsberättigade medlemmar som deltar i 
mötet. Rösträtt har medlem som erlagt medlemsavgift för innevarande år.
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(§ 7 fortsättning) Vid årsmötet skal1 förekomma:
a. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar.
b. Val av sekreterare för årsmötet
c. Val av 2 (två) Justeringsmän, tillika rösträknare. 
d. Godkänna kallelse till årsmötet.
e. Styrelsens verksamhetsberättelse.
f. Ekonomisk redogörelse
g Revisorernas berättelse.
h. Fastställa balansräkningen.
i. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
j. Val av ordförande för tiden till nästa årsmöte.
k. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
l. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
m. Val av valberedning
n. Arbetsgrupper väljes vid behov, antingen vid årsmötet eller vid styrelsemöte.
o. Bestämma årsavgiftens storlek.
p. Övriga frågor. 

Extra möte: § 8
Möten sammankallas då speciella frågor bör  diskuteras. Kallelse till extra möte sker på 
samma sätt som i § 7

Stadgeändring: § 9
Beslut om ändring av dessa stadgar fordras 2/3 av de röstande vid 2 (två) på varandra 
följande möten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. 

Upplösning: § 10
Beslut om Byalagets upplösning skall för att vara giltigt ha fattats av 2 (två) på varandra
följande möten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Vid vart och ett av dessa 
möten fordras för beslut godkännande av minst  2/3 av de röstande. 
Byalagets tillgångar skall vid ev. upplösning i enlighet med styrelsens (mötets) beslut 
överlämnas till institution som verkar för något av byalagets syften 
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