Stadgar för Hjulbäcks Bystuguförening
§.1 Hjulbäcks Bystugeförening är en ideell förening som har att förvalta fastigheten 98:1,
samt underhålla och väl vårda Hjulbäcks bystuga.
§.2 Bystugan skall föreningens egendom och får ej försäljas eller på annat sätt överlåtas.
§.3 Medlemmar i föreningen är familjemedlemmar till ägare av bebyggd fastighet eller tomt
inom Hjulbäcks by.
Alla över 18 år är röstberättigade.
Föreningen skall i första hand försöka finansiera sin verksamhet med ideella insatser samt
uthyrning av bystugan.
Driftavgift och insamling till speciella ändamål som debiteras respektive fastighet, beslutas på
årsmötet.
§.4 . Styrelsen består av fem ledamöter och tre suppleanter som väljs av årsmötet. Styrelsens
mandatperiod ska vara två år och ledamöterna ska avgå växelvis. Ordförande och kassör kan
inte avgå samma år. Suppleanternas mandatperiod ska vara ett år. Ordförande, kassör och
sekreterare utses av årsmötet, i övrigt fördelar styrelsen inom sig de olika funktionerna. Minst
tre av ledamöterna ska vara bosatta i Hjulbäck. Styrelsen är beslutsmässig då tre av
ledamöterna är närvarande.
§.5 Kallelse till föreningens årsmöte och sammanträden skall kungöras minst 7 dagar före
mötesdagen.
Kallelse kungörs via budkavle samt anslag på byns anslagstavlor eller genom skriftlig kallelse
till varje bebyggd fastighet.
Årsmötet skall hållas varje år före april månads utgång.
§.6 Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
Styrelsens och revisorernas årsberättelse.
Beslut om ansvarsfrihet.
Val av styrelse och suppleanter.
Val av 2 revisorer och revisorsuppleant.
Val av personer som sköter Bystugan.
Beslut om driftavgift och insamling.
§.7 För ändring av dessa stadgar eller frågan om föreningens upplösning, erfordras
likstämmigt beslut å två på varandra följande möten var av det ena skall vara ett årsmöte.
Vidare erfordras 2/3-dels majoritet, samt minst 51% av de närvarande mantalsskrivna i
Hjulbäck bifalla förslaget.
§.8 Vid föreningens upplösning skall föreningens tillgångar förvaltas av Hjulbäcks
Samfällighet, till dess att ny bygemenskap bildats, som då övertar tillgångarna.
Dessa stadgar är antagna vid föreningens bildande den 26 februari 1989
Och reviderade på mötet den 24 mars 2008 och årsmötet den 24 mars 2008

