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STADGAR 
för 

Måttsunds Intresseförening 

§ 1  Verksamhetsområde och ändamål 
§ 2  Medlemskap 
§ 3  Förvaltning och räkenskaper 
§ 4  Revision 
§ 5  Årsmöte 
§ 6  Valberedning 
§ 7  Styrelse 
§ 8  Möten 
§ 9 Beslut och omröstning 
§ 10 Stadgeändringar 
§ 11 Upplösning av Intresseföreningen 

§ 1  Verksamhetsområde och ändamål 
Syftet med Intresseföreningen är: 

• att befästa och utveckla gemenskap och sammanhållning mellan invånarna i byn 
• att utifrån bybornas intresseområden och visioner utveckla byn 
• att tillvarata och utveckla byns kulturarv 

Registrering av denna ideella förening äger rum för att underlätta vid kontakt med bl a 
myndigheter. Föreningen ska vara politiskt obunden. 

§ 2   Medlemskap 
Medlem i Intresseföreningen är alla som bor inom byns gränser och anmält intresse 
för medlemskap. 

§ 3  Förvaltning och räkenskaper 
1 mom.  Föreningens verksamhets och förvaltningsår räknas f  o m 1 januari t o m 31 
december samma år. 
2 mom.  Styrelsen är ansvarig för förvaltningen av föreningens tillgångar. 
3 mom.  I fråga om förvaltning gäller i övrigt: 

• kassören och ordföranden var för sig tecknar föreningen 
• senast fyra veckor efter årsskifte upprättar kassören resultat och balansräkning 
• föreningens protokoll, räkenskapsböcker och verksamhetsberättelse sparas och 

förvaras i  minst tio år 
• protokoll och räkenskaper skall årligen senast 1 februari vara tillgänglig för 

revisorerna 

§ 4  Revision 
1 mom. Styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning skall granskas av två 
revisorer ur föreningen. Dessa väljs vid årsmötet. 
2 mom. Revisor har rätt att ta del av de handlingar som vederbörande önskar. 
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3 mom. Årsrevision skall vara avslutad senast den 15 februari. Revisionsberättelse 
ställs till årsmötets förfogande och överlämnas till styrelsen att ingå i 
förvaltningsberättelsen. 
§ 5  Årsmöte 
1 mom. Årsmöte hålls före den första mars på dag som styrelsen bestämmer. 
2 mom. Kallelse till årsmöte skall ske senast två veckor före årsmötesdagen genom 
anslag på anslagstavlorna, utskick eller på annat sätt som styrelsen bestämmer. 
3 mom. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

• årsmötets öppnande 
• mötets stadgeenliga utlysande 
• val av mötesordförande 
• val av sekreterare 
• val av justeringsmän 
• styrelsens verksamhets och förvaltningsberättelser 
• revisionsberättelse 
• fastställande av resultat och balansräkningar 
• ansvarsfrihet för styrelsen 
• fastställande av inriktning och budget för verksamhetsåret 
• val av ordförande för ett år 

o tre ledamöter för två år * 
o två suppleanter för ett år 
o två revisorer för ett år 
o valberedning och sammankallande 

• övriga frågor 
• årsmötets avslutande 

*Styrelsen består utöver ordförande av sex ledamöter. Dessa utses av årsmötet för 
en period av två år och val sker växelvis så att tre ledamöter utses vid varje 
ordinarie årsmöte. 

§ 6  Valberedning 
Valberedning väljs av årsmötet och består av två ledamöter, varav en utses till 
sammankallande. Vid årsmötet skall valberedningen lämna förslag till aktuella val. 

§ 7  Styrelse 
1 mom. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt 
ytterligare tre ledamöter. Styrelsen konstituerar sig själv utom ordföranden. 
2 mom. Avgår föreningsordföranden under period för vilken denne är vald, inträder 
vice ordförande som ordförande intill nästa årsmöte. 
3 mom. Styrelsens uppgift är att leda verksamheten så att ändamålen i §1 uppfylls. 
Styrelsen verkställer årsmötets beslut. 
4 mom. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra av medlemmarna är närvarande. En 
av dessa skall vara ordföranden. 
5 mom. Styrelsen skall avge berättelse till årsmötet över intresseföreningens 
verksamhet under det gångna verksamhetsåret. Redogörelse för förvaltningen av 
intresseföreningens ekonomiska tillgångar skall ingå i berättelsen. 
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§ 8  Möten 
1 mom. Möte, utöver årsmöte, avhålls minst en gång per år i byn. Deltagare bör vara 
styrelsen samt övriga intresserade byinvånare. 
2 mom. Vid samtliga möten förs protokoll. 

§ 9  Beslut och omröstning 
1 mom. Omröstning sker öppet, om sluten omröstning inte begäres. 
2 mom. Vid lika röstetal vid öppen omröstning, gäller den mening som 
mötesordföranden biträder. Vid personval skall dock lottning förrättas. 
3 mom. Vid lika röstetal vid sluten omröstning fälls utslaget genom lottning. 
4 mom. Medlem får utöva rösträtt med fullmakt från en frånvarande medlem. 
Fullmakt skall godkännas av mötet. 
5 mom. Styrelseledamot äger ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 10 Stadgeändringar 
Årsmöte beslutar om ändring och tillägg till stadgarna, varvid erfordras 2/3 majoritet 
av närvarande medlemmar inklusive godkända fullmakter samt ett efterföljande möte 
två till tre veckor efter årsmötet. 

§ 11 Upplösning av Intresseföreningen 
Intresseföreningen upplöses om så beslutas vid ordinarie årsmöte samt vid ett 
efterkommande ordinarie möte. Beslutet kräver 2/3 majoritet vid bägge mötena. 
Eventuella kvarvarande tillgångar avyttras och tillfaller bykassan. 


