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§1  Föreningens namn och säte. 
                           Föreningens namn är Ålbo byförening. 

                  Föreningens säte är Gävle kommun. 
 

§2   Föreningsform 
                 Föreningen är en ideell förening, 

                  religiöst och partipolitiskt obunden. 
 

§3  Föreningens syfte 
                Föreningens syfte skall vara att i olika sammanhang tillvarata 

               medlemmars och bygdens gemensamma intressen. 
                Föreningen skall också på olika sätt arbeta för att skapa gemenskap 

         och samverkan mellan medlemmarna och bygdens invånare. 
 

 §4  Verksamhetsår 
        Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december. 

 

 §5  Medlemmar 
        Som medlem antas den som godkänner dessa stadgar och är intresserad  

                    av Ålbo by samt av bygdens fortlevnad och utveckling och aktivttar              ställning 
för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens            medlemsavgift. 

         Medlem som inte betalar föreningens medlemsavgift är per automatik 
         utesluten ur föreningen och dess verksamhet. 

 

 §6   Styrelse 

          Styrelsen leder föreningens verksamhet och ansvarar för dess ekonomi. 
Styrelsen utses av ordinarie årsmöte och skall bestå nioledamöter.                                         
Styrelseledamot i Ålbo byförening skall vara fastboende eller                    
fastighetsägare i Ålbo by, målsättningen är att fastboende skall vara i 
majoritet i styrelsen. 

          Föreningens ordförande utses särskilt för en tid av ett år, övriga   
 ledamöter utses för en tid av två år, ledamöterna avgår växelvis med halva antalet.  

          Styrelsen konstituerar sig själv och kassaförvaltare utses inom eller utom Styrelsen.  
          Vid det konstituerande mötet utses föreningens firmatecknare. 

          Styrelsen är beslutsmässig då halva antalet ledamöter är närvarande. 



 
                                                                                      1.      

                               
  

 
                   

 

 §7   Bryggsektion    
        Bryggsektionen är en del av Ålbo byförening med egen arbetsgrupp vars 

         ordförande är vald på ordinarie årsmöte. 
         Sektionens medel förvaltas av Ålbo byförening ifrån föreningen skild 

bokföring. Sektionen har att delge byföreningen förslag till                  
verksamhetsplan samt finansiering av densamma. 

 

§8    Ungdomssektion 

          Ungdomssektionen är en del av Ålbo byförening med egen arbetsgrupp     
          vars ordförande är vald på ordinarie årsmöte. 

          Sektionens medel förvaltas av Ålbo byförening ifrån byföreningen  
.         skild bokföring. Sektionen har att delge byföreningen förslag till         

                                  verksamhetsplan samt finansiering av densamma. 
 

§9    Ordinarie  årsmöte        
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall 

hållas före mars månads utgång. 
Rösträtt äger den som betalt medlemsavgiften för innevarande      

verksamhetsår. 
Familjemedlemskap innebär två röster varav den ena kan utövas genom 

fullmakt. 
Enskilt medlemskap innebär en röst vilken inte kan utövas genom fullmakt. 

Kallelse till ordinarie årsmöte skall anslås på byns samtliga anslagstavlor  
och på Ålbo byförenings hemsida samt på en plats i centralorten senast två 

veckor före årsmötet.    
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. 
          Följande ärenden skall alltid behandlas på ordinarie årsmöte: 

 
1.       Mötets öppnande 
2.       Fråga om kallelse till årsmötet skett i stadgeenlig ordning 

           3.       Godkännande av dagordning 
                      4.       Val av mötets ordförande 
                      5.       Val av mötets sekreterare 
                      6.       Val av två personer att justera dagens protokoll 

 7.       Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år 
 8.       Ekonomisk berättelse för föregående år 
 9.       Revisorernas berättelse för föregående år 



 10.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare 
 11.     Årets verksamhetsplan 
 12.     Årets budget och fastställande av medlemsavgift 
 13.     Fastställande av antalet styrelseledamöter jämte suppleanter 
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•    Val av årets ordförande 
•    Val av styrelseledamöter jämte suppleanter 

•    Val av ordförande i bryggsektionen 
•    Val av ordförande i ungdomssektionen 
•    Val av revisorer jämte suppleanter 

•    Val av valberedning 
•    Behandling av övriga förslag från styrelsen 

•    Behandling av till årsmötet inkomna motioner och förslag 
•    Övriga frågor som årsmötet önskar behandla 

•    Mötets avslutning 
                                             
 

 § 10  Revision 
 Föreningens verksamhet och räkenskaper ska granskas av på ordinarie  

 årsmötet valda revisorer. Revisorerna har med ledning av företagen revision 
 avge revisionsberättelse samt föreslå till eller avstyrkande av ansvarsfrihet 

 för styrelse och kassaförvaltare. 
  

 § 11  Extra årsmöte 
 Extra årsmöte hålles då styrelsen eller revisorerna så vill, eller då minst en  

 tredjedel av medlemmarna så begär. Kallelse till extra årsmöte ska ske 
 genom anslag på Ålbo by:s samtliga anslagstavlor och på dess hemsida 

 samt på en plats i centralorten senast två veckor före mötet.  
 I kallelsen skall anges det ärende som föranleder densamma. 

 

 § 12  Stadgeändring 
 Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen  

 antas med två tredjedelar av antalet röstberättigade. Då stadgeändring skall ske 
måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall  

 måste förslaget antas enhälligt. 
 Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§2) syfte(§3), 

 stadgeändringar (§12) och upplösning (§13) kräver likalydande beslut på två 
 av varandra följande årsmöten. 

 

 § 13  Upplösning 
 Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. 



 Att upplösning skall behandlas måste framgå av kallelsen till årsmötet. 
 Vid upplösning skall föreningens skulder betalas, därefter ska föreningens 

 tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. 
 Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet. 
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