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MÅLMÅLMÅLMÅL    

§1 Föreningen vill arbeta för en positiv utveckling av Svaneholm. 

 

 

§2 Föreningen vill verka för att invånarna i Svaneholm blir 

delaktiga i och får inflytande över Svaneholms framtida 

utveckling. 

 

 

§3 Föreningen vill verka för att meningsfull verksamhet ordnas för 

barn, ungdom och vuxna, där respektive grupp är delaktiga 

genom representanter i byalagets styrelse. 

 

 

§4 Föreningen vill arbeta för en idéell och opolitisk bas. 

 

 

METODMETODMETODMETOD    

§5 Föreningen kommer att arbeta med hjälp av stormöten, 

aktivitetsdagar, informationsblad, idéskisser med 

åtgärdsförslag, arbetsmarknadsåtgärder mm. 

 

 

§6 Föreningen kommer att arbeta i samverkan med Viskafors 

kommundel samt olika intressenter som vill främja föreningens 

mål. 

 

 

§7 Föreningen bildas av medlemmar, vilka erlägger en årlig avgift. 

Varje betalande medlem äger en röst vid föreningens årsmöte. 
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§8 Föreningens angelägenheter handlägges av en styrelse, som har 

sitt säte i Svaneholm. Styrelsen skall bestå av minst fem 

ledamöter, vilka väljes på årsmötet. Årsmötet utser även 

styrelsens ordförande. För övrigt äger styrelsen rätt att 

konstituera sig själv samt vid behov adjungera ledamot. 

Adjungerad ledamot äger dock ej rösträtt. 

 

 

§9 Styrelsen ålägges särskilt att till årsmötet avlägga en skriftlig 

verksamhetsberättelse och en ekonomisk redogörelse samt att i 

övrigt förvalta föreningens tillgångar. 

 

 

§10 Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av en 

revisor, vilken utses vid årsmötet. Föreningens räkenskaps- och 

verksamhetsår skall sammanfalla med kalenderår. 

 

 

§11 Årsmöte skall hållas senast under april månad efter avslutat 

verksamhetsår. Kallelse till årsmötet skall utgå senast fjorton 

dagar före utsatt tid. Det åligger särskilt årsmötet 

• att granska föregående års förvaltning 

• att med underlag av revisionsberättelse avgöra fråga om 

styrelsens ansvarsfrihet 

• att välja styrelsens ordförande samt minst fyra 

styrelsemedlemmar för en mandattid av ett år 

• att välja en kassör och en revisor med suppleant 

• att välja två representanter till valberedning samt 

• att fastställa medlemsavgifter 

 

 

§12 Förslag om förändringar av dessa stadgar skall vara föremål för 

beslut på två efter varandra följande årsmöten. 


