
 

NYDALA BYALAG 

 

STADGAR 

 

Nydala Byalag är en ideell förening med säte i Nydala, Värnamo kommun. 

Byalagets ändamål 

§ 1 Nydala Byalag har till syfte att verka för en positiv utveckling i Nydala socken 
genom ökat boende, ökad trivsel för de boende samt stimulera till ökad företagsamhet 
och turism. 

Organisation 

§ 2 Beslutande, verkställande och förvaltande organ är styrelsen. 
Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut. 
Verksamhetsår och räkenskapsår är lika med kalenderår. 

Medlemskap 

§ 3 Medlemmar i byalaget är samtliga folkbokförda, fastboende samt fastighetsägare 
med familj i Nydala socken. 

Styrelsen 

§ 4 Styrelsen består av minst 5 och högst 7 ledamöter samt minst 2 suppleanter. 
Ordföranden väljs av årsmötet för ett år. Övriga ledamöter och suppleanter väljs för två 
år, med halva antalet vartannat år.  
Styrelsen konstituerar sig själv och är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är 
närvarande. Ordföranden äger utslagsröst vid lika röstetal. 
Protokoll skall föras vid sammanträdena och delges medlemmarna. 
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för de medel som står under dess 
förvaltning. 

Valberedningen 

§ 5 Valberedning väljs för ett år vid årsmötet och skall bestå av tre ledamöter varav en 
är sammankallande. 

Firmatecknare 

§ 6 Byalagets firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. 

Revision 

§ 7 För granskning av styrelsens förvaltning och byalagets räkenskaper skall årsmötet 
välja två revisorer. Dessa väljs för ett år. 

  



 

Årsmöte 

§ 8 Årsmötet hålls årligen under januari eller februari månad. 
Kallelsen till årsmötet sker genom tillkännagivande i Nydala Allehanda, Hemsidan eller 
ortstidningar och genom affischering senast 14 dagar före årsmötet. 
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som deltar i mötet 
Följande punkter skall tas upp på årsmötet: 

x Årsmötets öppnande och fastställande av dagordning. 
x Val av ordförande för årsmötet. 
x Val av sekreterare för årsmötet. 
x Fråga om årsmötets blev behörigt utlyst. 
x Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera 

protokollet. 
x Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning 

för senaste verksamhetsåret. 
x Revisionsberättelsen. 
x Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
x Beslut om medlemsavgift. 
x Val av ordförande i byalaget. 
x Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter. 
x Val av revisorer samt suppleant. 
x Val av valberedning jämte sammankallande. 
x Förslag från styrelsen. 
x Motioner. Dessa skall inkomma skriftligen till styrelsen senast 1 januari för att 

behandlas på årsmötet. 
x Övriga frågor. 

 

Extra stämma 

§ 9 Styrelsen kan på eget initiativ kalla till extra stämma. 
Kallelse till extra stämma skall annonseras senast sju dagar före extra stämma.  
I annonseringen skall redogöras för vad som föranlett extra stämma. 
 

Stadgeändring, upplösning av byalaget  

§10 Beslut om ändring av dessa stadgar eller beslut om upplösning av byalaget ska ske 
vid ordinarie årsmöte och för att äga giltighet krävs att minst ¾ av de närvarande biträder 
beslutet. Förslag till ändringar skall tillhandahållas en månad före årsmötet. 
 
Upplöses byalaget skall eventuella tillgångar användas enligt årsmötets beslut. 
 
 
Dessa stadgar har antagits vid ordinarie årsmöte den 2017-02-06 
 


