Stadgar för Genarps Byalag i Genarps församling
§1
Genarps Byalag (Byalaget) i Genarps församling Lunds kommun har till uppgift att
verka för samordning av beslutande aktiviteter och gemensamma frågor inom
församlingens område, som kan betraktas vara av gemensamt intresse för föreningar
och innevånare där.
I Byalagets uppgifter ingår att förvalta de gemensamma medel som kan inflyta genom
nämnda aktiviteter.
§2
Medlem i Byalaget kan varje inom verksamhetsområdet verksam innevånare vara, som
förbinder sig att verka för fullgörandet av Byalagets uppgifter enligt §1.
Medlemsavgift skall inte uttagas. Representanter till Byalaget föreslås och utses av
innevånarna i Genarps församling till Byalagets årsmöte via valberedningen.
§3
Byalagets styrelse skall bestå av, förutom ordförande, en kassör, tre ledamöter, tre
suppleanter, två revisorer och en revisorssuppleant. Styrelseledamöterna skall väljas
för en period av två år. Ordförande och kassör äger ej rätt att avgå samtidigt. Revisorer
och suppleanter skall väljas för en period av ett år. Styrelsen äger rätt att i övrigt själv
konstituera sig.
Inom Byalaget skall finnas en valberedning, bestående av tre ledamöter, som har att
framlägga förslag till val av styrelse, suppleanter och revisorer. Valberedningen skall
väljas för en period av ett år.
§4
Ordförande och kassör i Byalaget skall utses vid Byalagets årsmöte för en period av
två år.
§5
Ordinarie årsmöte med Byalaget skall hållas före utgången av mars månad varje år.
Kallelse till årsmötet skall ske senast 14 dagar före mötet. Styrelsen äger rätt att kalla
Byalagets medlemmar till extra möte, om så erfordras.

§6
Styrelsen skall hålla minst två protokollförda sammanträden om året. Ordföranden
skall vara sammankallande.
Byalaget skall sammanträda, när någon av medlemmarna anser det påkallat.
§7
Firmatecknare för Byalaget skall vara ordförande och kassör var och en för sig.
§8
Årlig revision av Byalagets räkenskaper skall företagas av därtill utsedda revisioner,
avseende verksamhetsåret den 1 januari – 31 december.
§9
Vid Byalagets årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Styrelsens verksamhetsberättelse.
2. Föregående års räkenskaper samt revisorernas berättelse.
3. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
4. Eventuella stadgeändringar.
5. Val av styrelse, revisorer och suppleanter.
§10
Stadgeändring skall fastställas vid två på varandra följande möten med Byalaget, varav
det första skall vara årsmötet.
Extra möte skall därefter hållas tidigas 14 dagar och senast två månader efter årsmötet.
§11
Om fråga om Byalaget i Genarps församling upphörande uppstår, skall denna avgöras
på det sätt som enligt §10 är bestämt angående stadgeändring.
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