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Stadgar för Strandbadens Byaförening 
 
 
§ 1 Föreningens namn och verksamhetsområde 
Föreningens namn är Strandbadens Byaförening och dess verksamhetsområde 
omfattar Strandbaden från skylten vid Margretebergsvägen till skylten vid Stora 
Skärsvägen.  
Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden, ideell förening. 
 
 
§ 2 Ändamål och verksamhet  
Strandbadens Byaförening har som sin främsta uppgift 

� att fungera som allmän byaförening 
� att främja byn Strandbadens framtid och utveckling 
� att tillvarata medlemmarnas intressen gällande sanitära förhållanden, 

frågor rörande vägar, fastigheter och kommun 
� att verka för gemenskap och hög trivselnivå i området 
� att främja företagandet 
� att skaffa förutsättningar för olika projekt som främjar området 

Strandbaden 
� att verka för miljömedvetenhet hos de boende i Strandbaden 

 
 
§ 3 Inträde och medlemskap  
Personer, boende i området, som är intresserade av föreningens verksamhet, och 
som godkänner dessa stadgar kan bli medlemmar. Det är endast medlemmar 
som kan utnyttja föreningens medlemsförmåner, tex genom gemensamt elavtal.  
 
Personer, icke boende i området/Strandbaden, som är intresserade av att stödja 
föreningen kan erhålla stödmedlemskap. Stödmedlem har inte rösträtt och är 
inte valbar till styrelsen. Utskick till stödmedlem sker endast via e-post.  
 
Medlemskap erhålls genom erläggande av medlemsavgift. Medlemsavgiften är 
per hushåll. Den fastställs av årsmöte och skall om möjligt erläggas senast i 
samband med ordinarie årsmöte. Medlem som allvarligt skadar föreningen kan 
avstängas av styrelsen. 
 
Styrelsen kan genom enhälligt beslut utse hedersmedlem för lång och trogen 
tjänst inom föreningen eller för extraordinära insatser i och för Strandbaden. Ett 
hedersmedlemskap innebär samma rättigheter och skyldigheter som ett normalt 
medlemskap, med skillnaderna att det är personligt, avgiftsbefriat och gäller för 
livstid.  
 
Medlem har rätt till utträde ur föreningen om denna själv begär det, dock 
återbetalas inte erlagd medlemsavgift. 
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§ 4 Organisation 
Strandbadens Byaföreningen utövas av och genom: 
 

� Årsmöte som är föreningens högsta beslutande organ. 
� Styrelsen är beslutande och verkställande organ och leder det löpande 

arbetet. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, 
kassör samt ytterligare minst en och högst tre ledamöter. Styrelsen väljs 
på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar är varje medlem i 
föreningen. Styrelsen äger möjligheten att fördela arbetsuppgifterna och 
att bilda de arbetsgrupper som den finner ändamålsenliga för 
verksamheten. En av styrelsens uppgifter är att engagera medlemmarna. I 
samtliga arbetsgrupper bör man därför också sträva efter att också 
engagera medlemmar som icke är styrelseledamöter. Om en arbetsgrupp 
inte består av minst en styrelsemedlem, ska arbetsgruppen ha en 
kontaktperson i styrelsen att regelbundet avrapportera till om gruppens 
aktiviteter. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på 
begäran av minst två ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig då mer än 
halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst. Styrelse- samt årsmötesprotokoll och annan väsentlig 
information/dokumentation ska arkiveras av föreningens sekreterare och 
vid val av ny sekreterare ska all tidigare dokumentation överlämnas till 
denna.   
 

 
§ 5 Firmateckning  
Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om ordförande och 
kassör är under 18 år skall annan person utses till firmatecknare. 
 
 
§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår  
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret – tillika 
räkenskapsåret. Föreningens räkenskaper skall föras i enlighet med 
bestämmelser i bokföringslagen. Styrelsen upprättar årligen 
verksamhetsberättelse och bokslut. 
 
 
§ 7 Revisorer  
För granskning av styrelsens sätt att handha föreningens verksamhet och 
tillgångar skall ordinarie stämma välja för nästkommande stämmoperiod två 
revisorer. De ska även avge berättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet. 
Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i 
föreningen. 
 
 
§ 8 Valberedning  
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen (styrelse, 
revisor) väljs på årsmötet en valberedning. Valbar är medlem i föreningen. 
Valberedningen skall bestå av minst två medlemmar varav en skall vara 
sammankallande. 
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§ 9 Årsmöte  
Ordinarie årsmötet hålls före april månads utgång och på tid och plats som 
bestäms av styrelsen. Kallelse till årsmöte skall ske genom väl synlig kallelse på 
föreningens anslagstavlor och hemsida. Denna notis skall läggas ut senast tre 
veckor före mötet. Samtidigt skall de handlingar som skall behandlas finnas 
tillgängliga via hemsidan. 
Medlem som önskar visst ärende behandlat på årsmötet, skall skriftligen anmäla 
ärendet till styrelsen senast två veckor före årsmötet. 
 
 
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 
 
1. Val av ordförande för mötet 
2. Val av sekreterare för mötet 
3. Upprättande av förteckning över de närvarande medlemmarna 
4. Val av två justerare som jämte mötets ordförande justerar mötets protokoll, 
inklusive rösträkning 
5. Fastställande av dagordning 
6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 
8. Revisionsberättelse 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Val av styrelse: 

Jämna år väljs:  
- ordförande på ett år 
- sekreterare på två år 
- en till tre ledamöter på ett år 

Udda år väljs: 
- ordförande på ett år 
- vice ordförande på två år 
- kassör på två år 
- en till tre ledamöter på ett år 

11. Val av två revisorer 
12. Val av valberedning som skall bestå av minst två medlemmar varav en skall 
vara sammankallande 
13. Fastställande av medlemsavgifter för nästa kalenderår, dvs år som är efter nu 
pågående verksamhetsår 
14. Motioner och övriga medlemsförslag 
15. Övriga ärenden 
16. Mötet avslutas 
 
Varje närvarande medlem, som fyllt 18 år har rösträtt.  
 
Styrelseledamöter har dock inte rösträtt vid val av revisorer och röstning om 
ansvarsfrihet. 
 
Omröstning sker öppet om ej annat begäres. Vid lika röstetal sker omval, i andra 
hand med lottens hjälp. 
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§ 10 Extra årsmöte 
Extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisor anser det befogat, eller då minst 
1/10 av föreningens medlemmar, så begär. Kallelse till extra årsmöte skall utgå 
skriftligen till samtliga medlemmar senast tre veckor före mötet. På ett extra 
årsmöte skall endast de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas. Punkterna 1-
6 måste dock vara med. 
 
 
§ 11 Ändring av stadgarna  
Ändringar av dessa stadgar beslutas vid årsmötet. 
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före 
årsmötet för att kunna behandlas vid detta. För att vara giltig, måste ändringen 
antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste 
förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen 
antas enhälligt.  
Ändring av föreningens stadgar om syfte (§2), stadgeändringar (§11) och 
upplösning (§12) kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten.  
 
 
§ 12 Upplösning  
Om förutsättning inte längre föreligger för föreningens verksamhet, fattas beslut 
om föreningens upplösning vid årsmöte. Föreningen kan inte upplösas så länge 
minst tjugo medlemmar vägrar godkänna upplösningen. 
Av kallelsen till detta möte skall styrelsens förslag om upplösning framgå.  
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter skall de tillgångar som 
föreningen härvid kan förfoga över användas för ändamål, som föreningen 
bildats för att främja, enligt årsmötets beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
Revisionslista 
April 2011, antagna vid årsmöte 2011-04-06 
September 2009, antagna vid extra årsmöte 2009-09-12 
Mars 2006, antagna vid årsmöte 2006-03-29  


