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Stadgar för Furuby Sockenlag 
§ 1 Ändamål 
Furuby Sockenlag har till uppgift att 
- tillvarata socknens intressen i kommunen 
- verka för en trivsam samvaro mellan sockenborna  
- understödja och främja kulturell samvaro. 
Sockenlaget är politiskt och religiöst obundet. Verksamheten bygger helt på frivilliga och 
kostnadsfria insatser från medlemmarna. Dock skall direkta utlägg för verksamheten ersättas av 
Sockenlaget. 
 
§ 2 Medlemskap 
Medlemskap i Sockenlaget kan vinnas av alla som, vill ägna sig åt det i § 1 sagda. 
Föräldrars medlemskap omfattar även barn under 18 år utan särskild medlemsavgift. 
Årlig medlemsavgift beslutas av årsmötet att gälla för innevarande kalenderår, dock fram till 
nästa årsmöte. 
 
§ 3 Styrelse 
Styrelsen består av ordförande, v ordförande, sekreterare, kassör, ledamot, suppleant samt en 
ledamot från vardera byalagen i Kårestad, Attsjö, Västorp och Furuby. Ledamöterna från 
byalagen väljs av respektive byalag. 
Styrelsen har att verkställa på stormötena fattade beslut.  
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, då någon ledamot så begär, dock minst 4 
gånger per år, förutom årsmötet. 
Styrelsen skall till årsmötet lämna årsberättelser vad avser verksamhet och ekonomi för det 
gångna året. 
Styrelsens är beslutsmässig om minst 5 ledamöter deltar i beslutet. 
Styrelsen har att till årsmötet utarbeta och framlägga förslag till verksamhet för kommande år.  
 
§ 4 Räkenskaper 
Sockenlagets räkenskaper skall föras per kalenderår och skall vara avslutade senast en vecka före 
årsmötet. Räkenskaperna handhas av kassören, som tillika med ordförande är firmatecknare, var 
och en för sig. 
 
§ 5 Revision 
Sockenlagets verksamhet och ekonomiska förvaltning skall granskas av två vid årsmötet utsedda 
revisorer. 
Revisorerna kan inte vägras ta del av några handlingar, som rör verksamhet och ekonomisk 
förvaltning. 
Årsrevisionen skall vara avslutad till årsmötet och revisionsberättelse, ställd till årsmötet, skall 
överlämnas till styrelsen. 
Om styrelsen sammanträder med anledning av framställda revisionsanmärkningar, skall 
revisorerna vara närvarande. 
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§ 6 Årsmötet 
Årligen skall hållas 2 möten för samtliga medlemmar. Årsmötet skall hållas före sista mars. 
Kallelse till årsmötet utfärdas senast 14 dagar före årsmötet på sätt, som föregående årsmöte 
bestämt. 
På årsmötet skall följande ärenden behandlas: 
 
1. Mötets öppnande och behöriga utlysande. 
2. Fastställande och godkännande av dagordningen. 
3. Val av ordförande, sekreterare och 2 protokollsjusterare för årsmötet. 
4. Års- och revisionsberättelserna. 
5. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelsen.  
6. Motioner och propositioner, samt förslag som av styrelsen hänskjutits till årsmötet. 
7. Fastställande av preliminärt verksamhetsprogram. 
8. Fastställande av årsavgift, samt tidpunkt då avgiften skall vara erlagd.  
9. Val av  
* Ordförande, v ordförande, sekreterare, kassör, ledamot och en suppleant. Ledamöterna väljs 
växelvis för en mandatperiod av två år. (Ordförande och kassör, väljs jämna år. Vice ordförande 
och Sekreterare, väljs udda år). Suppleanten väljs för en mandatperiod på ett år. Även fyra 
representanter från vardera byalag väljs som ledamöter. 
* Två revisorer och en revisorsuppleant. Mandatperiod ett år 
* En valberedning bestående av 3 personer. Mandatperiod ett år  
* Redaktion för ”Det händer i Furuby socken” 
10. Firmatecknare 
11. Övriga frågor 
12. Avslutning 
 
§ 7 Rösträtt 
Varje medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst. Suppleant har på styrelsemöten yttranderätt, men endast rösträtt om styrelsen inte är 
fulltalig. 
 
§ 8 Stadgeändring 
Förslag till stadgeändring skall vara styrelsen till handa senast en månad före årsmötet. Beslut om 
stadgeändring skall ske med minst 2/3 majoritet av de närvarande, vid två på varandra följande 
årsmöte.  
 
§ 9 Upplösning av Sockenlaget 
Om intresset för Sockenlagets verksamhet försvinner, skall Sockenlaget upplösas. 
Beslut om upplösning skall fattas med minst 2/3 majoritet av de närvarande vid två på varandra 
följande ordinarie årsmöten.  
 
§ 10 Tillgångarnas fördelning 
Upplöses Sockenlaget, skall tillgångarna realiseras. Influtna medel skall användas till någon 
verksamhet i Furuby Socken, som överensstämmer med Sockenlagets intentioner. 
Beslut om detta fattas av det sista årsmötet. 
 

 


