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§1

Namn
Föreningens namn är Bastuträsk By Byaförening

§2

Säte
Föreningens säte är Bastuträsk By, Norsjö kommun

§3

Ändamål
Föreningen är idellt, religiöst och politisk obunden förening med syfte att
bevaka och tillvarata gemensamma intressen i Bastuträsk by och att
därigenom skapa en ökad gemenskap mellan byinnevånarna samt en trivsam
boendemiljö. Föreningen skall vara naturlig kommunikationskanal mellan
byinnevånarna, kommunen och övriga samhällsfunktioner.

§4

Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som har en anknytning till Bastuträsk By.
Medlem
är den som har betalt fastställd årsavgift. Medlemsregistret skall ej vara
offentligt, kassören har dokumentation för upprättande av röstlängd vid
beslutande möten.
§5

Medlemsavgift
Fastställande av medlemsavgifter sker vid ordinarie årsmöte för aktuell
period.
Betald medlemsavgift återbetals ej.
Not; Vid mötet diskuterades att medlemsavgiften skulle vara betalt för att få rösträtt
på årsmötet, det blir då ologiskt att man ska ha betalt en avgift som inte är beslutad.
Det måste då vara logiskt att rösträtten på årsmötet baseras på föregående period.
§6

Verksamhetsår
Verksamhetsår skall vara kalenderår.

§7

Årsmöte och byastämma
Årsmötet är föreningens högsta beslutnade organ, mötet skall avhållas före
15 mars. Årsmötet beslutar enligt fastställd dagordning. Byastämman i maj beslutar i arbetsm
Kallelse till ordinarie årsmöte och byastämma skall ske skriftligen i byn på
avsedd plats (f.n. “busskuren”) och på byns hemsida senast 30 dagar före
mötet.
Samtliga handlingar gällande årsmötet skall finnas tillgängliga på hemsidan

sen

Not; eller på anmodan,skriftligt från styrelsen, det kan finnas boende som inte har eller inte vill ha in
Ärenden skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till
§9

Medlemsmöte

styrelsen sen

Om styrelsen, revisorerna eller medlemmar så önskar skall ett medlemsmöte kallas. Kallelse
detta till styrelsen.
Protokollet baseras på diskussionunderlag distribuerat per post och på hemsidan.
Mötet fortsätter på söndag 150927.

