Stadgar för Samhällsförening för Yttermalung och Malungs finnmark

Stiftade 18 april 2012

§1

Stadgarna tillhör Samhällsförening för Yttermalung och Malungs finnmark,
förkortad ”SYMF”, i stadgarna kallad ”Föreningen”.

§2

Stadgarna är en beteckning på de interna regler som gäller för Föreningen.

§3

Stadgarna kan endast ändras på en extrastämma. Röstning sker med enkel
majoritet på extrastämman. Utslaget skall sedan bekräftas med röstning med
enkel majoritet på nästkommande ordinarie årsstämma.

§4

Föreningens sätesort är Malung-Sälens kommun.

Geografiskt område
§5

Föreningen täcker det geografiska området Yttermalung och Malungs finnmark
med omnejd.

Ändamål/syfte
§6

Föreningen har till ändamål att verka för ett demokratiskt, jämlikt och hållbart
lokalsamhälle som aktivt deltar i en medborgardialog.

§7

Föreningen

ska

fungera

som

en

enad

röst

för

fysiska

personer,

medlemsföreningar och medlemsföretag i samhällsdebatten och föra dialog med
kommunen och regionala myndigheter.

§8

Föreningen ska värna om rätten till att grundskoleutbildning bedrivs i
Yttermalung för elever från Yttermalung och Malungs finnmark. Den
utbildningen ska även vara tillgänglig för elever från övriga delar av MalungSälens kommun och angränsande kommuner som önskar gå i Yttermalungs
skola.

§9

Föreningen ska värna om rätten till fortbildning för invånarna i Yttermalung och
Malungs finnmark.

§10

Föreningen ska verka för ökad inflyttning till Yttermalung och Malungs finnmark
med omnejd, som ger en befolkningsmängd som garanterar god samhällsservice
och ett livskraftigt samhälle.

§11

Föreningen ska verka för att Malung-Sälens kommun, invånare, företag och
föreningar aktivt värnar om det lokala ekosystemet och naturtillgångar som en
hållbar resurs för människors levnad.

§12

Föreningen ska verka för att bevara och informera om lokala kulturer och
traditioner, samt öka förståelse för andra kulturer.

§13

Föreningen ska stödja det lokala näringslivet som en del i den positiva
samhällsutvecklingen.

§14

Föreningen ska verka för en aktiv vidareutveckling av infrastrukturella ärenden
såsom tele- järnvägs- och landsvägsförbindelser.

§15

Föreningen ska stödja ett aktivt idrotts- motions- och friluftsliv som bidrar till
god hälsa bland lokalinvånarna.

Medlemskap
§16

Medlemmar är fysiska personer, föreningar och företag som bor, verkar eller har
anknytning till Yttermalung och Malungs finnmark med omnejd, och som betalt
medlemsavgift.

§17

Medlemmarnas årsavgift bestäms av årsstämman.

§18

Medlemmar kan uteslutas ur Föreningen om de motverkar Föreningens ändamål.

Beslutsprocess
§19

Årsstämman är det högsta beslutande organet.

§20

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. Verksamhetsåret är från 1 april –
31 mars. Årsstämma ska hållas före mars månads utgång varje år.

§21

Kallelse till årsstämma ska ske senast två veckor före stämman dock inte tidigare
än

åtta

veckor.

Kallelse

sker

genom

annonsering

på

hemsidan

www.yttermalung.com och kompletterande affischering på överenskomna
anslagstavlor. Inför årsstämman ska styrelsen i förväg ha upprättat en dagordning
som ska finnas tillgänglig på hemsidan www.yttermalung.com, senast samma dag
som är sista dag för att sända ut kallelse till årsstämma.
§22

Extra stämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det eller om minst en tiondel
av samtliga röstberättigade begär en extrainsatt stämma. I begäran anges vilket
ärende som önskas behandlas.

§23

Beslutsprocessen i årsstämma och extra stämma är röstning med enkel majoritet.
Omröstningen sker öppet om inte någon av de närvarande, som är röstberättigad,
begär sluten omröstning. Vid lika röstetal så har sittande stämmoordförande
utslagsröst.

§24

Varje medlem har en röst. Röstning genom ombud är inte tillåtet.

§25

Alla möten är öppna för samtliga medlemmar och allmänhet. Vid röstning ska
medlemmens årsavgift vara betald enligt röstlängd.

§26

Förslag till stående dagordning vid årsstämma:
a/ upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av
röstlängd
b/ val av ordförande för stämman. Stämmans ordförande får ej sitta i styrelsen
c/ fråga om kallelse behörigen skett
d/ val av sekreterare för stämman. Val av två protokolljusterare, som tillika är
rösträknare
e/ styrelsens årsberättelse
f/ fastställande av resultat- och balansräkning
g/ revisorns berättelse
h/ beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
i/ Medlemmarnas årsavgift bestäms av årsstämman.
j/ Verksamhetsplanering för kommande period
k/ beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
l/ val av styrelseledamöter
m/ val av revisor och revisorsuppleant

n/ val av valberedning
o/ övriga, i stadgeenlig ordning, inkomna ärenden
På extra stämma får, utöver punkt a - d, inte beslut fattas i andra ärenden än de som
angivits i kallelsen.
§27

Protokoll från stämman:
Den som valts till stämmans sekreterare ska föra protokoll från stämman. Senast
tre veckor efter föreningsstämma ska det justerade protokollet hållas tillgängligt
för Föreningens medlemmar på hemsidan www.yttermalung.com. Protokollen
från styrelsemötena ska föras i nummerordning.

Styrelsen
§28

Styrelsen ska väljas på årsmötet. Beslut fattas med enkel majoritet.

§29

I styrelsen ingår en ordförande, en sekreterare och en kassör samt två
suppleanter. Ordförande, kassör och en suppleant väljs första gången på två år.
Sekreteraren och den andre suppleanten väljs första gången på ett år. Därefter
väljs styrelseledamöterna och suppleanterna enligt ovan på två år i taget.

Firmateckning
§30

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§31

Styrelsen får förvalta Föreningens egendom, antingen styrelsens medlemmar i
förening eller en av styrelsen utsedd egendomsförvaltare. Om det finns behov,
med

tanke

på

de

stora

geografiska

avstånden

inom

verksamhetsområde, så får mer än en förvaltare utses av styrelsen.

föreningens

§32

Styrelsens firmatecknare får inte, utan årsstämmans bemyndigande, avhända eller
belåna föreningens egendom. Undantag är förbrukningsartiklar av ringa värde.

§33

Vid årsstämman väljs en valberedning på två personer på ett år i taget. En av de
valda i den beredningen utses till sammankallande. Valberedningen ska
överlämna ett förslag, till styrelsen, på kandidater till styrelseledamöter och
suppleanter, senast 4 veckor för datum för stämman. Sittande styrelseledamöter
får kandidera till ytterligare mandatperiod.

§34

Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande och de är ense om
beslutet.

§35

Föreningen är icke vinstdrivande. Kassören ska regelbundet bokföra Föreningens
ekonomi.

Avveckling av ”Föreningen”
§36

Om ¾ majoritet av närvarande medlemmar vid årsstämma beslutar att
Föreningen bör avvecklas ska beslutet protokollföras. En extra stämma ska hållas
där avvecklingsbeslutet bekräftas genom röstning med ¾ majoritet. Stämman ska
därmed räknas som Föreningens sista medlemsmöte.

§37

Om Föreningen, vid tidpunkten för avveckling, har tillgångar ska tillgångarna
användas för att stödja ett ändamål som beslutas på Föreningens sista stämma
(enligt §36).

