Stadgar för Kallbygdens Intresseförening
§1 NAMN
Kallbygdens Intresseförening, organisationsnummer 893202-0434 i Kallbygden, Åre kommun
(nedan kallad Intresseföreningen eller föreningen)

§2 ÄNDAMÅL
Intresseföreningen har till uppgift att aktivt samordna och utveckla bygdens intressen.

§3 MEDLEMMAR
Följande Byalag i Kallbygden är medlemmar i Intresseföreningen:
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Huså
Sölsved – Kall – Back
Kalls Södra
Kallrör Vassnäs
Konäs
Västra Kall

§4 STYRELSE
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av: Ordförande, kassör,
sekreterare och vice ordförande, vars mandattid är två år, med växelvis avgång.
Dessutom ingår två ordinarie ledamöter och en suppleant från varje byalag som är medlem i
intresseföreningen.
Dessa väljs för ett år i sänder. Vid avgång under mandattiden utses ersättare snarast möjligt
av berört byalag. Styrelsens arbetsutskott (AU) utgörs av ordförande, kassör, sekreterare och
vice ordförande.
Vid behov kan dessutom vicefunktioner för övriga AU-roller tillsättas vid årsmötet.

§5 STYRELSENS UPPGIFTER
Styrelsen har till uppgift att
a) förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut
b) förvalta föreningens tillgångar och sköta löpande ärenden
c) inom två månader från räkenskapsårets slut, överlämna verksamhets- och ekonomisk
berättelse till revisorerna.
Styrelsen har rätt att till sin hjälp kalla personer, som för varje enskilt fall kan biträda
styrelsen.
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§6 MÖTEN
a) Styrelsemöten
Minst tre styrelsemöten per år ska hållas.
Till dessa möten kallar föreningens ordförande. Om något byalags ordinarie ledamot eller
suppleant ej kan närvara, ska dessa kalla ersättare utanför styrelsen.
Rösträtt har föreningens ordförande eller vice ordförande, samt en ledamot från varje byalag.
Detta innebär att sekreterare och kassör saknar rösträtt, att endast en (1) av valda ordförande
har rösträtt samt att varje byalag endast har en (1) röst även om båda ordinarie ledamöter
och suppleanten deltar i mötet.
De övriga i styrelsen har yttrande- och förslagsrätt. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal har föreningens ordförande eller viceordförande utslagsröst, utom vid personval då
lottning företas.
b) Öppna möten
Ett öppet möte är öppet för byalagens samtliga medlemmar.
Vid öppna möten har Intresseföreningens styrelse rösträtt på det sätt som beskrivits under a)
ovan och byalagens samtliga medlemmar har yttrande- och förslagsrätt.
Undantaget är årsmötet, som är ett öppet möte, där samtliga medlemmar har rösträtt.
Styrelsen ska, utöver årsmötet, kalla till ytterligare minst ett öppet möte för alla byalagens
medlemmar.
Extra, öppna möten kan begäras av ett enskilt eller flera byalag gemensamt.
Öppna möten fattar endast beslut i frågor som gått ut med förslag till beslut i kallelsen.
Undantag kan göras för beslut kring mindre, okontroversiella, omedelbart överblickbara frågor
som går i linje med föreningens ändamål.
c) Årsmöte
Årsmöte ska hållas under första kvartalet. Följande ärenden är obligatoriska:
Val av presidium för mötet
Verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse
Beslut om ansvarsfrihet
Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör
Val av ordinarie ledamöter samt suppleant från byalagen
Val av en revisor och en suppleant.
Val av tre ledamöter i valberedningen.
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§ 7 REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper, utses på ordinarie
årsmöte en revisor jämte suppleant.
Räkenskapsåret och verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret.

§ 8 FIRMATECKNING
Föreningen tecknas av ordförande och kassör, var och en för sig. Genom styrelsebeslut kan
annan erhålla fullmakt att teckna föreningen.
Belopp mellan 5000 och 50 000 kr diskuteras och beslutas alltid i AU innan verkställande.
Belopp över 50 000 kr diskuteras och beslutas alltid i styrelsen innan verkställande.

§9

UTTRÄDE

Byalag som önskar utträda eller vill gå samman med ett annat byalag, ska anmäla detta till
föreningen.

§10 STADGEÄNDRING
Förslag till ändring av stadgarna ska lämnas skriftligt till styrelsen senast en månad före
årsmötet. Föreslår styrelsen ändring, ska detta anges i kallelsen till årsmötet.
Beslut om stadgeändring fattas av två på varandra följande möten varav det första ska vara
ett ordinarie årsmöte och det andra ett ordinarie eller ett extra årsmöte. Beslutet ska vid båda
tillfällena bifallas av 2/3 av de närvarande röstberättigade deltagarna.

§11 UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av föreningen ska fattas vid två på varandra följande möten, varav det
första ska vara ett ordinarie årsmöte och det andra ett ordinarie eller ett extra årsmöte.
Beslutet ska vid båda tillfällena bifallas av 2/3 av de närvarande röstberättigade deltagarna.
Upplöses föreningen ska tillgångar för förvaltning överlämnas till byalagen som utgör
föreningens medlemmar som ska verka för rekonstruktion snarast möjligt.
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