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STADGAR FÖR FÖRENINGEN UPPSÄLJE FRAMTID 
 
 

§1 Föreningens namn och ändamål 

 Föreningens namn är UPPSÄLJE FRAMTID. 
 Ändamål med föreningen är: 
 •  att samla Uppsäljebor och andra intresserade att arbeta för byns bästa. 
 •  att verka för att unga och gamla ska kunna bo kvar i byn och där känna 

   gemenskap och trevnad. 
 •  att aktivt arbeta för en positiv utveckling av byn. 
  
  

§2 Föreningen ska vara politiskt obunden och arbeta på idéell grund. 

  
  

§3 Medlemskap 

 Medlem i föreningen är var och en som löst gällande medlemskort. 
  
  

§4 Styrelse 

 Styrelsen består av sju ledamöter med två suppleanter som väljs på två år. 
Föreningens medlemmar utser ledamöter och suppleanter på ordinarie 
årsmöte. Valet bör göras så, att tre ledamöter väljs för ett år, fyra för två år vid 
första mötet. 

 Medlemmarna bestämmer också, vem av ledamöterna som ska vara 
ordförande. 

 Övriga funktioner utser styrelsen själv bland ledamöterna. 
 Styrelsen är beslutsförd med minst fyra ledamöter eller suppleanter. 
 Ledamot och tjänstgörande suppleant, som är närvarande vid styrelse-

sammanträde, anses delta i styrelsens beslut, om hon/han inte reserverar sig 
mot beslutet. 

 Vid styrelsesammanträde förs protokoll över styrelsens beslut. 
 Kontanter ska, i den mån de inte omedelbart tas i anspråk för utbetalningar, 

sättas in på bank. 
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 Vid föreningens upphörande beslutar föreningsmötet om fördelning av 
föreningens eventuella tillgångar. 

 Handlingar som tillhör föreningen ska förvaras så betryggande som möjligt. 
 Kalenderåret är räkenskapsår. Styrelsen ska föra noggranna räkenskaper, som 

ska hållas till revisorernas förfogande senast den 31 januari. 
 Styrelsen lägger vid varje årsmöte fram förslag till program för åtgärder och 

verksamheter under året. 
  
  

§5 Revision 

 Vid årsmötet utser medlemmarna två revisorer och en suppleant. De utses för 
ett år i taget. Revisorerna ska senast tre veckor före årsmötet lämna revisions-
berättelse, som under minst åtta dagar före årsmötet ska hållas tillgängligt för 
föreningsmedlemmarna. 

  
  

§6 Föreningsstämma 

 Årsmötet hålls före februari månads utgång. Styrelsen kallar till extra samman-
träde om så erfordras. Kallelse meddelas senast sju dagar innan sammanträdet 
hålls. Vid årsmötet behandlas följande ärenden: 

 1. Val av ordförande för årsmötet. 
 2. Val av två justerare. 
 3. Röstlängd. Varje närvarande föreningsmedlem har en röst. 
 4. Styrelsens årsredovisning, revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet  

    för styrelsen. 
 5. Styrelsens förslag till åtgärder och verksamheter under arbetsåret. 
 6. Medlemsavgift för arbetsåret. 
 7. Fråga om arvode till styrelse och revisorer. 
 8. Val av styrelse och revisorer. 
  
 Därutöver behandlas de frågor, som styrelsen eller föreningsmedlemmarna väcker. För 

beslut i fråga, som inte angetts i kallelse eller som inte uppräknats ovan krävs, att 
beslut att behandla frågan stöds av minst 3/4 av de närvarandes röstetal. 

 


