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STAD GAR
för
Domstens Byförening

§1
Namn och ändamål
Föreningens namn är Domstens Byförening. Föreningens ändamål är att tillvarata och
främja invånarnas i Domsten och Grå Läge intressen och i övrigt bidra till att öka
trevnaden inom byarna.
Inom föreningen får inte avhandlas frågor som är främmande för föreningens ändamål.
Partipolitiska frågor får inte i någon form avhandlas eller förekomma på annat sätt.

§2
Medlemskap
Till medlem av föreningen kan antas varje hushåll/fastighetsägare inom Domsten eller Grå
Läge. Ansökan om inträde i föreningen görs till styrelsen, som har att avgöra frågan om
medlemskap.

§3
Avgifter
Årsavgiften bestäms vid ordinarie årssammanträde med föreningen för det nästkommande
kalenderåret och skall betalas före utgången av februari. Medlem som inte betalar
föreskriven årsavgift i tid eller som på något sätt skadar föreningens intressen får genom
beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§4
Ansvar
För föreningens förbindelser svarar endast föreningens tillgångar.

§5
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Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som består av sju ledamöter, varav en
ordförande, och två suppleanter, av vilka en ordinarie ledamot skall vara från Grå Läge.
Styrelseledamöterna väljs för två år varav tre vartannat år. Ordföranden och suppleanterna
väljs för ett år. Suppleanterna skall kallas till styrelsesammanträdena och äga yttranderätt
men ej rösträtt utom i den mån de ersätter frånvarande styrelseledamot.
Styrelsen har sitt säte i Domsten.
Styrelsens ordförande utses vid ordinarie årssammanträde medan styrelsen inom sig utser
vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen sammanträder när det påfordras, på kallelse av ordföranden eller, vid förfall för
denne, av vice ordföranden och är beslutsmässig, när minst fem ledamöter är tillstädes.
Styrelse äger rätt att till föreningens sammanträden inbjuda utomstående personer.

§6
Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljer föreningen vid
ordinarie årssammanträde två revisorer och en revisorssuppleant. Räkenskapsåret skall
vara kalenderår.
Revisorerna skall
•

verkställa årlig revision och däröver lämna berättelse

•

till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen skall beredas tillfälle att lämna yttrande över eventuella anmärkningar från
revisorerna.

§7
Valberedning
Vid ordinarie årssammanträde skall utses en valberedning, bestående av tre ledamöter,
varav en är sammankallande.
Valberedningen skall senast två veckor före ordinarie årssammanträde till styrelsens
sekreterare lämna skriftligt förslag på styrelseledamöter, suppleanter och revisorer för
nästkommande verksamhetsår.

§8
Sammanträden

3
Föreningen håller ordinarie årssammanträde före utgången av augusti månad samt extra
sammanträden när styrelsen finner det lämpligt eller när minst 1/10 av medlemmarna
påfordrar det.
Kallelse till föreningens sammanträden liksom andra meddelanden sker genom annons i en
daglig tidning i Helsingborg eller genom brev till medlemmarna. Kallelse skall ske senast
två veckor före sammanträdesdag.
På ordinarie årssammanträde skall följande ärenden förekomma till behandling:
•

mötets öppnande

•

godkännande av dagordning

•

val av ordförande vid årssammanträdet

•

val av sekreterare vid årssammanträdet

•

val av två justeringsmän

•

fråga om årssammanträdet utlysts i behörig ordning

•

föregående protokoll från årssammanträde

•

framläggande och behandling av årsredovisning och verksamhetsberättelse

•

framläggande och behandling av revisionsberättelse

•

fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

•

bestämmande av arvode till styrelse och revisorer

•

val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter

•

val av revisorer och revisorssuppleant

•

utseende av valberedning

•

beslut om årsavgift

•

övriga frågor

§9
Motioner
Föreningsmedlem som önskar få en fråga behandlad vid sammanträde skall göra skriftlig
anmälan om detta till styrelsen minst sex dagar före sammanträdet.

§ 10
Röstning
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Vid föreningens sammanträden äger varje närvarande hushåll/fastighetsägare en röst. Alla
frågor avgörs genom öppen omröstning såvida inte sluten omröstning begärts.
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, utom vid val, då lottning fäller utslaget.

§ 11
Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan beslutas endast vid två på varandra följande sammanträden
med föreningen, varav minst ett är ordinarie årssammanträde, och sedan förslag om
ändringen angetts i kallelsen. För beslut om ändring erfordras att minst två tredjedelar av
de närvarande medlemmarna är ense.

§ 12
Föreningens upplösning
Föreningen kan inte upplösas med mindre än att beslut fattats på två på varandra följande
sammanträden med föreningen, varav ett är ordinarie årssammanträde. För beslutets
giltighet fordras vidare att, vid det sista sammanträdet, minst två tredjedelar av de
närvarande medlemmarna är ense om beslutet.
Upplöses föreningen skall dess tillgångar tillfalla Stiftelsen Havsbris.
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