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Namn och medlemmar
Föreningen skall heta Esarps Bygdelag och alla
som bor i eller är intresserade av Esarpsbygden
får bli medlemmar.

Uppgift
Föreningens uppgift är dels att ta initiativ till
trivselfrämjande åtgärder inom bygden, dels att
bevaka intressen som är gemensamma för de
som bor i och kring Esarp. T.ex. frågor om
samhällsservice och vägar, samt att verka för
att vara remissinstans för frågor som rör
Esarpsbygden.
Föreningen ska vara religiöst och politiskt
obunden.

Verksamhet
Minst en gång om året skall medlemmarna
kallas till föreningsmöte varvid årets första
möte är årsmöte (stämma), vilket om möjligt
skall förläggas till första veckan i mars, dock
senast den siste mars.
Kallelse till föreningsmöte ska delas ut till alla
föreningens medlemmar max fyra veckor
innan och minst två veckor innan ordinarie
stämma. För extra inkallat möte gäller max två
veckor och minst en vecka innan mötet.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast
31 januari.
Protokoll från årsmötet skall distribueras till
föreningens medlemmar senast två veckor efter
stämman.
Planering av höstens aktiviteter görs vid ett
planeringsmöte på våren vars datum fastställs
vid årsstämman, dock innan maj månads
utgång.

Planering av vårens aktiviteter görs vid ett
möte som bör hållas första veckan i oktober,
dock senast innan oktober månads utgång.
I övrigt ordnas ungdomscafé och bygdefest,
samt
arrangemang
t.ex.
kräftskiva,
studiecirklar, resor m.m.
Styrelsen har ansvar för att de beslut som fattas
vid föreningsmöte blir verkställda samt skall
bevaka Esarpsbygdens intressen.

Ledning
Föreningen ska ha en styrelse på minst fem
personer, varav ordförande och vice
ordförande väljs av stämman.
Ordföranden väljs på ett år. Varje år väljs
dessutom fyra ledamöter på två år och en
suppleant på ett år.
Revisor väljs på
revisorssuppleant.
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Ekonomi
Årsmötet (stämman) skall besluta om
medlemsavgift, för nästkommande kalenderår.
Medlemsskapet är bundet till kalenderåret och
betalas in vid årsskiftet.
Medlemslista förs av styrelsen.
Styrelsen skall föra kassabok och redovisa
föreningens ekonomiska ställning på årsmötet.

Stadgeändring,
Bygdelag

upplösning

av

Vid stadgeändring eller beslut om upplösning
skall detta ske på två skilda medlemsmöten,
varav det ena ska vara årsmöte. Det skall vara
minst fyra veckor mellan dessa båda möten.
Ett stadgeändringsförslag
kallelsen till båda mötena.

skall

bifogas

Vid upplösning av bygdelagsverksamheten
skall det anordnas en loppmarknad där alla
inventarier och leksaker skall säljas.
Pengarna i bygdelagskassan samt pengarna
från loppmarknaden, skall skänkas till
Barncancerfonden alternativt Röda Korset.
Eventuella överblivna inventarier och leksaker
från loppmarknaden skall skänkas till Lions
alternativt Erikshjälpen.

