Stadgar för ideella föreningen Odensjö Sockenråd
Efter ändring på två årsmöten i följd 1997-04-27 och 1998-03-29.
Efter ändringar på två årsmöten i följd 2013-03-05 och 2014-03-06
Konstituerande sammanträdesdatum 1987-04-13
§ 1. Föreningens firma är, Odensjö sockenråd.
§2. Föreningen skall verka för och främja en positiv samhällsutveckling i Odensjö socken, i syfte att
skapa och vidmakthålla en levande landsbygd.
§3. Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.
§4. Föreningen skall samarbeta med andra föreningar och organisationer i socknen.
§5. Medlem i föreningen är personer som enligt §8 är röstberättigade vid föreningsstämma.
§6. För föreningen skall finnas en styrelse, i det följande benämnda sockenråd, med säte i Odensjö
socken.
§7. Årlig och ordinarie föreningsstämma (sockenstämma) skall hållas i innan april månads slut. Extra
föreningsstämma skall hållas när sockenrådet finner skäl därtill. Sockenrådet skall senast 14 dagar
före föreningsstämma offentliggöra tidpunkten och platsen för stämman, samt härvid ange de på
stämman förekommande ärendena.
§8. Samtliga vid föreningsstämman närvarande Odensjöbor är röstberättigade vid stämman, dock
under förutsättning att den närvarande, vid tidpunkten för stämman, är mantalsskriven inom
Odensjö socken, samt uppnått myndig ålder. Samtliga sålunda röstberättigade äger en (1) röst.
Samtliga beslut å stämman fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal fattas beslut genom lottning.
§9. Stämman väljer ledamöter i sockenrådet för en period av 4 år. Antal sockenrådsledamöter skall
vara lägst 6 stycken och högst 9 stycken. Stämman väljer två eller tre nya ledamöter varje år.
Motiven för ifrågavarande regler är, att härigenom erhålles en löpande förnyelse av sockenrådet.
Sockenrådsledamot skall vara mantalsskriven i Odensjö socken, ha uppnått myndig ålder.
§10. Stämman utser ordförande bland sockenrådets ledamöter. I övrigt konstituerar sockenrådet sig
själv.
§11. Sockenrådets beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Dock erfordrar beslut avseende fast egendom, beslut om, förvärv av, överlåtelse av, uttagande av
inteckning i, upplåtelse av nyttjanderätt i, att beslut fattas vid sockenstämma.
§12. Föreningens firma tecknas, förutom av sockenrådet, av den/de personer sockenrådet
bemyndigar härför.
§13. Sockenrådet är beslutsmässigt, när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
§14. Sockenrådet sammanträder förslagsvis en gång varje månad men minst fem gånger om året, om
sockenrådet inte annorlunda beslutar.
§15. Sockenrådet skall:
1.

förvalta föreningens tillgångar,

2.

föra redovisning över föreningens räkenskaper,

3.
årligen och för varje verksamhetsperiod upprätta förvaltningsberättelse över föreningens
verksamhet och ekonomi. Denna berättelse skall framläggas och behandlas på ordinarie
föreningsstämma.
§16. Föreningsstämman utser valberedning och revisorer. Revisionsberättelsen skall överlämnas till
sockenrådet två månader efter verksamhetsperiodens utgång.
§17. Föreningens verksamhetsår skall omfatta kalenderår (1/1 – 31/12).
§18. Ordinarie föreningsstämma skall behandla:
1.

sockenrådets och revisorernas berättelse,

2.

ansvarsfrihet för sockenrådet,

3.

val av sockenrådsledamöter i enlighet med §9, och val av ordförande enligt §10,

4.

val av revisorer och revisorssuppleanter,

5.

övriga frågor.

Dessa stadgar har antagits vid konstituerande sammanträde enligt datum på första sidan.

