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Byordning för Röttle by
Röttle byalag är en ideell förening som bildades den 15 juli 1962.
§ 1 Byalagets uppgifter
• att vårda byns natur, traditioner samt värna dess omfattande kulturvärden
• att verka för att bibehålla byns prägel och verka för renoverande förbättringar
• att verka för trivsel i byn genom gemensamma aktiviteter och samverkan
§ 2 Medlemmar och avgifter
Fullvärdigt medlemskap i föreningen kan erhållas av för Röttle by intresserad person som erlägger avgift
fastställd av årsmötet.
§ 3 Organisation
Byalaget bedriver sin verksamhet genom:
• bystämma (föreningsmöten) varav ett årsmöte
• olika medlemsaktiviteter som sker på initiativ av medlemmarna eller byrådet
• byråd
§ 4 Verksamhetsåret
Räkenskapsår och verksamhetsår är den 1 juli till den 30 juni.
§ 5 Årsmöte
Årsmötet hålls normalt första lördagen i augusti. Kallelse sker genom annons senast två veckor före mötet. Varje
fullvärdig medlem över 15 år äger en röst (se § 2).
Följande ärenden ska förekomma vid årsmötet:
1. Öppnande av mötet
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ålderman och byskrivare för mötet
4. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
6. Verksamhetsberättelse samt förslag på kommande aktiviteter
7. Revisionsberättelse med kassarapport
8. Fråga om ansvarsfrihet för byrådet
9. Val av ålderman för det kommande verksamhetsåret
10. Val av bisittare
11. Val av revisorer
12. Val av festkommitté och utse sammankallande i denna
13. Val av valberedning på minst två personer och utse sammankallande i denna
14. Fastställande av årsavgift
15. Fastställande av eventuella arvoden
16. Förslag från byrådet till årsmötet
17. Inkomna motioner (ska ha inkommit senast 14 dagar före årsmötet)
18. Övriga frågor.
19. Avslutning
§ 6 Byrådet
Byalagets angelägenheter handhas av byrådet. Byrådet är beslutsmässigt när minst hälften av bisittarna samt
åldermannen är närvarande.
Byrådet består av ålderman, vald på ett år, samt minst fyra bisittare (ledamöter), valda på två år.
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Byrådets uppgifter.
• på det konstituerande mötet utse byskrivare och byskattmästare samt övriga eventuella funktionärer
• förbereda möten och verkställa beslut tagna på dessa
• förvalta byalagets tillgångar och sköta de löpande ärendena
• i god tid före årsmötet till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse, styrelseprotokoll och
räkenskaper
• till årsmötet avge verksamhetsberättelse och ge förslag på kommande aktiviteter
• på bästa sätt arbeta i enlighet med uppgifterna i § 1.
§ 7 Valberedning
Valberedningens uppgift är att ta fram förslag till ålderman, bisittare, revisorer och representanter i
festkommittén. Valberedningen ska bestå av minst två personer.
§ 8 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två bystämmor, varav ett årsmöte, om förslaget kungjorts i
samband med kallelse. För ändringar fordras två tredjedels majoritet.
§ 9 Upplösning
Beslut om upplösning av byalaget ska fattas vid två på varandra följande bystämmor varav ett är årsmöte och för
beslut fodras vid bägge tillfällena två tredjedelars majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna.
Vid byalagets upplösande går Byalagets tillgångar oavkortat till Gränna hembygdsförening.

