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STADGAR FÖR HOVNORETS BYALAG  2002-08-24  LH 

Brännskeppsbacken och Kantarellstigen  Reviderade 2020-08-15 
 
 

§ 1 
 

Ändamål 
 
Byalagets ändamål är: 
 
Mom. 1 att samla alla fastighetsägare inom Hovnorets byalag i Stavsnäs. 
 
Mom. 2 att i alla avseenden, då fastighetsägarnas gemensamma intressen berörs, 

bevaka desamma samt föra fastighetsägarnas talan. 
 
Mom. 3 att förvalta byalagets område som skall hållas i gott skick genom gallring av 

skog och rensning av sly och träd från strand, stigar, vägar och vägdiken. Då 
Ramsmora byalag ansvarar för all mark inom byalaget och har budget allokerad 
för underhåll, är Hovnorets byalags ansvar primärt mindre insatser. 

 
Mom 4 att underhålla och förvalta byalagets tillgångar 
 
Mom 5 att främja medlemmarnas, godkända av Hovnorets styrelse, kollektiv med 

verksamhet på byalagets mark. Tex bomkollektivet vid brygga 6. 
 

§ 2 
 
Medlemskap 
 
Mom. 1 Medlem i byalaget är ägare till tomt eller fastighet inom området Hovnoret eller 

dennes make resp. maka, sambo eller barn, och som förbinder sig efterleva 
dessa stadgar. 

 
Mom. 2 I byalagets angelägenheter äger varje medlem som inom angiven tid erlagt sin 

avgift en röst. Medlem som inte i föreskriven ordning betalt sin årsavgift och 
andra avgifter till byalaget under två på varandra följande år anses ha förverkat 
sin rösträtt. Skyldighet att erlägga beslutade avgifter kvarstår. 

 
Mom. 3 Övergår fastighet eller tomt genom försäljning, arv, bodelning eller på annat sätt 

till ny ägare övergår även medlemskapet med dess skyldigheter automatiskt på 
den nya ägaren. Avgången medlem ansvarar dock för alla avgifter som skall 
utgå för den fastighet överlåtelsen avser till utgången av det räkenskapsår som 
överlåtelsen skett. 

 
Mom. 4 Medlem som överlåter fastighet eller tomt och därmed utträder ur byalaget eller 

blir utesluten, återfår inte några av sina till byalaget erlagda avgifter eller sin 
eventuella del i byalagets tillgångar. 

 
Mom. 5 Medlem får vid hinder överlämna skriftlig fullmakt till annan familjemedlem eller 

annan medlem i byalaget vilken då äger rätt att utnyttja utställarens rösträtt. 
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§ 3 
 

Avgifter 
 
Mom. 1 Årsavgiften som beslutas av årsmötet skall vara inbetald under 

verksamhetsårets fyra första månader. 
 
Mom. 2 När styrelsen anser lämpligt äger styrelsen rätt att föreslå extra uttaxering på 

ordinarie årsmöte eller ett utlyst extramöte. 
 
Mom. 3 För byalaget förbindelser svarar medlemmarna endast med byalagets 

tillgångar. 
 
Mom. 4 Angående utebliven inbetalning av årsavgift äger styrelsen rätt att lämna 

respittid till närmaste halvårsskifte. 
 
 

§ 4 
 

Styrelse och revision 
 Styrelsen ska: 

- Föra redovisning över byalagets räkenskaper 
- Årligen till ordinarie årsmöte avge förvaltningsberättelse och 

ekonomirapport 
-  

Mom. 1 Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter samt högst fyra 
suppleanter.  

 
Mom. 2 Styrelsens ledamöter väljs på årsmötet för en tid av två år. Styrelse konstituerar 

sig själv utom ordförande som väljs på årsmötet. 
 
Mom. 3 Kallelse till styrelsemöte skall ske minst 14 dagar före sammanträdet. 

Ledamöter och suppleanter skall kallas. Ordförande kan vid behov kalla 
adjungerade. Styrelsen är beslutmässig då minst fyra ledamöter eller halva 
styrelsen är närvarande och eniga om fattat beslut. Vid lika röstetal är 
ordförandes röst avgörande. 

 
Mom. 4 Styrelsens förvaltning och byalagets räkenskaper granskas av en revisor, vilken 

jämte suppleant väljs på årsmötet. Revisionsberättelse skall avlämnas till 
styrelsen minst tre veckor före ordinarie årsmöte. I den angivna berättelsen 
skall ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrkas. 

 
Mom. 5 Styrelseledamöter deltar inte i val av revisor samt suppleant. 
 
Mom. 6 Val av styrelse och revisor samt suppleant liksom övriga val och frågor avgörs 

genom öppen omröstning och med enkel majoritet om inte byalaget i särskilda 
fall beslutar annorlunda. 

 
Mom. 7 Styrelseledamot är fri från ansvar för fattat beslut om denne inte närvarit vid 

sammanträdet ifråga och för sin frånvaro anmält giltigt förfall. Fri från ansvar är 
även den ledamot som mot fattat beslut anmält sin reservation vilken ska vara 
dokumenterad i mötets protokoll. 

 
Mom. 8 Byalagets penningmedel skall insättas på plusgiro eller bankkonto. 
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Mom. 9 Byalagets verksamhetsperiod omfattar tiden 1/1 – 31/12. Verksamhetsåret skall 
omfatta tolv månader och allt material för granskning skall vara revisorn 
tillhanda senast tre veckor efter avslutat verksamhetsår. 

 
Mom. 10 Revisorn skall ha löpande tillgång till byalagets alla protokoll och räkenskaper 

och övriga handlingar som påverkar byalagets ekonomi. Begärd upplysning kan 
inte förvägras av styrelsen. 

 
Mom. 11 Ordföranden och kassören har rätt att teckna byalagets firma var för sig upp till 

10 000 kronor och för belopp därutöver krävs styrelsebeslut. 
 

§ 5 
Möten 
 
Mom. 1 Byalaget håller årsmöte senast fyra månader efter verksamhetsåret slut. 
 
Mom. 2 Extra möte hålls då styrelse eller revisor finner anledning därtill eller då minst 

10 % av samtliga medlemmar skriftligen anhåller om det hos styrelsen, med 
uppgift om de ärenden som skall behandlas. Vid extra möte får inga ärenden 
upptas till behandling än sådana som angivits i kallelsen. 

 
Mom. 3 Kallelse till årsmöte, upptagande dagordning, sker skriftligen genom styrelsens 

försorg senast 14 dagar före det äger rum. Övriga meddelanden meddelas 
medlemmarna på anslagstavlor inom byalagets område eller på annat lämpligt 
vis. 

 
Mom. 4  Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse skall distribueras till 

medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet. 
 
Mom. 5 Vid varje möte förs daterat protokoll som senast 14 dagar efter mötet skall vara 

justeringsmännen tillhanda för justering. 
 
Mom. 6 Motionsrätt tillkommer styrelse, revisor och enskild medlem. Motionen skall 

vara inlämnad till styrelsen senast två veckor före sammanträde. 
 
Mom. 7 Årsmötet skall avgöra följande ärenden: 
 

1. Mötets öppnande. 
2. Fastställande av dagordning. 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
4. Val av två justeringsmän. 
5. Fråga om behörigt utlysande, tid för justering och distribution av protokoll. 
6. Upprättande av röstlängd och granskning av fullmakter. 
7. Uppläsning av föregående års protokoll. 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och genomgång av resultat och 

balansräkning. 
9. Uppläsning av revisionsberättelse för verksamhetsåret 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
11. Styrelsens förslag till budget och uttaxering 
12. Val av styrelse och ordförande på stadgeenligt sätt. 
13. Val av ledamöter och suppleant till Ramsmora byalags styrelse. 
14. Val av en revisor och en suppleant. 
15. Val av valberedning 
16. Inkomna motioner / övriga frågor 
17. Mötet avslutas 
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Allmänna bestämmelser 
 
Mom. 1 Ändring av dessa stadgar kan endast ske på två av varandra följande 

årsmöten, varav ett ordinarie, och med 2/3 majoritet av närvarande 
medlemmar. Förslag till sådan ändring skall lämnas in till styrelsen senast den 
15 november och tas upp i kallelsen till årsmötet. 

 
Mom. 2 Beslut om byalagets upplösning skall ske på ordinarie årsmöte men kan inte 

genomdrivas om fem föreningsmedlemmar är emot beslutet. Vid beslut om 
upplösning ska beslut fattas om fördelning av byalagets eventuella tillgångar. 
 
                                            - o  -  o – o - 
 
 
 

Dessa stadgar har antagits vid Hovnorets byalags årsmöte den 15 augusti 2020 
 
 
 
Mötesordförande: Susanne Isborn Gustavsson 


