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§1 
FIRMA 

 
Förenings namn är: 
Byalaget VEGA, Vegby  

 
§2 

ÄNDAMÅL 
 
Föreningen är politiskt och religiöst neutral 
och har till uppgift att verka för bygdens 
fortlevnad och utveckling, samt försöka 
tillvarata invånarnas intressen för att främja 
Vegby med omnejd. 
 
Dessutom har föreningen ansvaret att för 
framtiden bibehålla och utveckla 
bygdegården Vega. 
 
För att främja sina ändamål ska föreningen 
söka samarbete med andra föreningar, 
liknande organisationer, kommunen och 
andra intressenter, samt vara ansluten till 
Bygdegårdarnas Riksförbund. 
 

§3 
SÄTE 

 
Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Vegby, 
Ulricehamns kommun. 
 

§4 
MEDLEMSKAP 

 
Medlemskap i föreningen kan erhållas av 
förening, annan sammanslutning eller 
enskild person, som vill främja föreningens 
verksamhet och syfte.  
 
Ansökan om medlemskap för förening eller 
annan sammanslutning skall göras skriftligen 
till styrelsen. Det ankommer på styrelsen att 
pröva inträdesansökan och villkor för 
medlemskapet. 
 
Inträdesansökan för enskilda sker i och med 
inbetalning av medlemsavgiften. 
 

§5 
AVGIFTER OCH VINSTDELNING 

 
Enskilda medlemmar betalar medlemsavgift 

enligt de regler och belopp som årligen 
fastställs av årsmötet, dock högst 1% av 
basbeloppet, som  betalas till föreningens 
BG eller kontant, för ett års medlemskap.  
Eventuell avgift eller annan ersättning för 
annan förening eller sammanslutning, 
beslutas av styrelsen. 
 
En insats på en krona erläggs första året som 
medlem. All eventuell vinst stannar i 
föreningen för främjande av föreningens 
ändamål. 
 

§6 
UTTRÄDE 

 
Medlem som inte betalt medlemsavgiften 
före årets slut anses ha utträtt ur föreningen 
och har därmed förlorat de rättigheter som 
medlemmar har. 
 
Annan förenings eller sammanslutnings 
utträde ansöks hos styrelsen. 
 

§7 
UTESLUTNING 

 
Om medlem bryter mot föreningens stadgar, 
skadar eller på annat sätt motarbetar dess 
syften, kan styrelsen om den är enhällig, 
eller årsmötet utesluta medlemmen ur 
föreningen. 
 
Den som inte godtar styrelsens beslut om 
uteslutning kan hänskjuta frågan till 
årsmötet. 
 
Utesluten medlem förlorar de rättigheter som 
medlemmar normalt sett har. 
 

§8 
MEDLEMSFÖRTECKNING 

 
Det åligger styrelsen att årligen upprätta en 
medlemsmatrikel. Av förteckningen ska 
framgå medlemmarnas fullständiga namn 
och adress. 
 

§9 
ORGAN 

 
Föreningens organ är: 



 3 

 
1. Årsmöte 
2. Styrelse 
3. Revisorer 
 

§10 
ÅRSMÖTE 

 
Ordinarie årsmöte, hålls årligen senast i mars 
månad. Extra föreningsstämma hålls när 
styrelsen eller revisorerna finner att det är 
nödvändigt eller när minst 1/10 av 
föreningens medlemmar så kräver det genom 
en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran 
skall framgå det eller de ärenden som 
medlemmarna vill ha behandlat. 
 
Vid årsmötet har varje medlem, som ej 
begärt utträde eller uteslutits, en röst. 
 
Såväl val som övriga frågor avgörs genom 
öppen omröstning, om inte sluten begärs. 
 
Vid lika antal röster har årsmötets 
ordförande utslagsröst. Vid val avgör dock 
lotten. 
 

§11 
ÅRSMÖTETS GENOMFÖRANDE 

 
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden 
behandlas: 
 

1. Årsmötets öppnande 
2. Val av mötesordförande 
3. Val av mötessekreterare 
4. Val av två justeringsmän att, jämte 

ordföranden justera 
årsmötesprotokollet 

5. Godkännande av kallelse 
6. Genomgång och godkännande av 

dagordningen 
7. Genomgång och godkännande av 

föregående årsmötesprotokoll 
8. Verksamhetsberättelse uppläses och 

godkännes 
9. Ekonomisk berättelse uppläses och 

fråga om Fastställande av Resultat- 
och Balansräkning 

10. Revisorernas berättelse 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens 

ledamöter 

12. Beslut om ersättning till 
styrelseledamöter och revisorer 

13. Val av ordförande i föreningen 
14. Val av övriga styrelseledamöter samt 

suppleanter 
15. Val av revisorer samt suppleant 
16. Val av ombud och suppleanter till 

bygdegårdsdistriktets stämma 
17. Eventuellt val av ombud till andra 

föreningar 
18. Val av valberedning 
19. Beslut om eventuella regler och 

belopp för nästkommande års 
årsavgift 

20. Framställningar och förslag från 
styrelsen och från medlemmar som 
inkommit till styrelsen senast 10 
dagar före årsmötet 

21. Övriga frågor 
22. Mötet avslutas 
 

§12 
EXTRA ÅRSMÖTE 

 
Vid extra årsmöte får endast de ärenden som 
angivits i kallelsen behandlas. Kallelse till 
extra årsmöte ska ske på anslag och i annons 
i lokaltidningen senast två veckor före mötet. 
 

§13 
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE OCH 

INFORMATION TILL MEDLEMMAR 
 
Kallelse till årsmöte skall ske på anslag och i 
annons i lokaltidningen tidigast 4 veckor och 
senast 2 veckor före mötet. 
Information och meddelanden till 
medlemmar ska ske på anslag och i annons i 
lokaltidningen när det är aktuellt. 
 

§14 
STYRELSE 

 
Föreningens angelägenheter sköts av en 
styrelse bestående av lägst 5 och högst 7 
ledamöter samt 2 suppleanter. 

Ledamöter utses växelvis för två år och 
suppleanter för ett. Ordförande väljs för ett 
år i taget men som ledamot i två. Ordförande 
väljs av årsmötet medan övrig styrelse 
konstituerar sig. 
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Vid val första gången väljs hälften eller vid 
udda antal närmast under hälften av 
ledamöterna och suppleanterna för ett år. Det 
senare sker genom lottning. 

Avgår ledamot eller suppleant före 
mandattidens utgång väljer medlemsmöte 
ersättare för den återstående delen av 
mandattiden. 

 
§15 

STYRELSESAMMANTRÄDEN 
 
Styrelsen sammanträder när ordföranden 
finner det lämpligt eller då minst en av 
styrelsens ledamöter  begär det. Dock ska 
minst fyra protokollförda styrelsemöten 
hållas per år. Vid enklare frågor kan 
styrelsemöten ske per telefon eller via 
Internet, och ska då protokollföras och 
justeras som ett vanligt styrelsemöte. 
 
Vid ordinarie styrelseledamots frånvaro ska 
suppleant tillkallas. Suppleanter bör dock 
alltid närvara vid möten. 
 
Styrelsen är beslutför, när de närvarandes 
antal överstiger minst hälften av hela antalet 
ledamöter. 
 
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst. 
 

§16 
STYRELSENS UPPGIFT 

 
Det åligger styrelsen med iakttagande av 
dessa stadgar, sköta föreningens 
angelägenheter. 
 
Styrelsen ansvarar också för att åtaganden 
gentemot andra organisationer och 
myndigheter genomförs. 
 
Styrelsen har rätt att med inteckning för gäld 
belasta föreningens fasta egendom, om 
styrelsens samtliga närvarande ledamöter är 
eniga om beslutet. 
 

§17 
FIRMATECKNING 

Föreningen tecknas, förutom av styrelsen i 
dess helhet, av den eller de som styrelsen 
utser. 
 

§18 
RÄKENSKAPER 

 
Föreningens räkenskapsår följer 
kalenderåret. 
 
Styrelsen ska senast 20 dagar före ordinarie 
årsmöte överlämna sina 
redovisningshandlingar till revisorerna. 
 

§19 
REVISORER 

 
Föreningens räkenskaper och styrelsens 
förvaltning ska granskas av två, av ordinarie 
årsmötes utsedda, revisorer. För revisorerna 
skall utses en suppleant. Revisorer och 
suppleant för dessa utses växelvis för två år. 

Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen 
senast en vecka före ordinarie årsmöte. 
 

§20 
ÄNDRING AV FÖRENINGENS 

STADGAR SAMT LIKVIDATION 
 

Beslut om ändring av stadgar och om 
föreningens likvidation fattas på två på 
varandra följande årsmöten, varav minst det 
ena måste vara ordinarie årsmöte. 
 

§21 
UPPLÖSNING 

 
Skulle föreningen upplösas ska föreningens 
tillgångar tillfalla en annan lokal 
sammanslutning eller organisation, eller i 
sista hand kommunen, för att användas till 
fortsatt främjande av föreningens ändamål. 
 


