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§ 1 Föreningens namn  
Föreningens namn skall vara ”Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo Vendel ”.     

§ 2 Föreningens sätesort  
Örbyhus, Tierps kommun.  
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§ 3 Föreningens ändamål  
Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden, med syfte att verka för 

Örbyhus, Tobo och Vendels utveckling.  

- Att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för myndigheter och organisationer.  

- Att vara en paraplyorganisation för medlemmarna och vara en sammanhållande länk för alla inom 

ÖTV-området.  

- Att stimulera/stödja arrangemang inom bygden.  

- Att stimulera/stödja utveckling av orterna, gärna i projektform.  

§ 4 Elektronisk kommunikation  
  

 En stor del av föreningens kommunikation sker elektroniskt. För föreningen och dess 

stadgars syften ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.  

§ 5 Medlemskap  

Som medlemmar kan antas: föreningar och enskilda personer, oavsett bostadsort. Föreningen är 

öppen för alla som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar.  

Medlem som inte följer givna stadgar, eller på annat sätt skadar föreningen, kan uteslutas.  

Medlem äger inte del i föreningens tillgångar, liksom hen inte heller ansvarar för föreningens skulder.  

Årsavgift för medlemskap bestäms vid årsmötet.   

  

 Medel för föreningens verksamhet skapas genom medlemsavgifter, frivilliga bidrag, ideella insatser 

samt eventuella intäkter från olika arrangemang m.m. Intäkterna används för att täcka kostnader i 

verksamheten.  

§ 6 Uppgift om beslutande organ  
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Under verksamhetsåret är föreningens styrelse 

beslutande organ.  

Styrelsen består av minst tre och högst nio ledamöter. Ledamöterna ska representera samtliga tre 

orter (Örbyhus, Tobo och Vendel).   

Styrelsen väljs vid årsmötet. Ordförande väljs på ett år. Därutöver ska hälften av ledamöterna väljas 

på två år. 



3  

  

Årsmötet utser ordförande, styrelsen utser inom sig övriga poster vid ett protokollfört 

konstituerande styrelsemöte.   

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas med 

enkel majoritet (dvs mer än hälften av det totala närvarande röster). Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst.  

§7 Styrelsemöten  
Styrelsemöten ska hållas minst två gånger per år utöver årsmötet. Vid dessa möten förs protokoll.  

Ny styrelse ska hålla ett konstituerande möte som är protokollfört.  

§ 8 Regler för hur verksamheten ska bedrivas  
Föreningens styrelse har ansvar att sammankalla till möten och att sträva efter verksamhetsplanens 

mål.  

§ 9 Verksamhets- och räkenskapsår  
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår (dvs 1 januari till 31 

december).   

§ 10 Bestämmelser för revisor (antal, hur de utses osv.)  
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses för ett år i sänder en 

revisor och en revisorssuppleant, som väljs vid årsmötet.   

§ 11 Revision  
Revisor har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, 

mötesanteckningar och övriga handlingar.  

Föreningens räkenskaper skall vara revisor tillhanda senast tre veckor före årsmötet.  

Revisor skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och 

räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en vecka före årsmötet.  

§ 12 Regler för ändring av stadgar  
För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid årsmöte, eller vid ett extrainkallat föreningsmöte, med 

två tredjedels majoritet av närvarande medlemmars röster. Förslag om ändring av stadgar ska finnas 

med i kallelse till årsmöte respektive extrainkallat föreningsmöte.  
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§ 13 Regler för upplösning med angivande av vad som ska ske med 

kvarvarande tillgångar  
Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande föreningsmöten, 

med minst tre veckors mellanrum.  För upplösning krävs att minst två tredjedels majoritet av 

närvarande medlemmars röster bifaller förslaget.  

  

Eventuella kvarvarande tillgångar disponeras till föreningar i Örbyhus, Tobo och Vendel för vidare 

förvaltning inom den ram som anges i paragraf 3. Vid upplösning bestäms vilka föreningar.  

  

Årsmöte  

§ 14 Kallelse till årsmöte eller extra föreningsmöte  
Årsmöte med föreningens medlemmar hålls före utgången mars månad.   

  

Kallelse till årsmöte eller extra föreningsmöte skall skickas ut elektroniskt till medlemmar minst 10 

dagar i förväg.   

§ 15 Röstberättigade på årsmötet  
Röstberättigade på årsmöte är samtliga medlemmar som betalat medlemsavgiften för senaste 

kalenderåret.   

§ 16 Upplägg årsmöte  
1. Mötets öppnande.  

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.  

5. Justering av röstlängd.  

6. Godkännande av dagordning.  

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.  

8. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.  

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

10. Val av ledamöter till styrelsen.  

11. Val av revisor och suppleant.   

12. Val av valberedning.  
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13. Kommande års verksamhetsplan.  

14. Ärenden.   

15. Övriga frågor.  

16. Mötets avslutande.   

§ 17 Regler för under vilka omständigheter extra föreningsmöte ska hållas  
Då stadgar behöver ändras och det är mer än 4 månader kvar till årsmötet.   


