STADGAR
§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Föreningsalliansen Sörby Skola. (Sörby 2:68)
§2 Ändamål
Föreningen som är politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att för framtiden
bibehålla Sörby Skola som samlingslokal. Lokalen skall opartiskt och på skäliga
villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar,
samt till demokratiska organisationer och enskilda som önskar använda lokalen.
Föreningen skall vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.
§3 Säte
Föreningen skall ha sitt säte i Västervåla, Fagersta kommun, Västmanlands län.
§4 Medlemskap
Som medlem i Föreningsalliansen kan antagas ideella och ekonomiska föreningar i
Fagersta kommun. Medlem i Föreningsalliansen är skyldig att rätta sig efter dess
stadgar samt har rätt till de förmåner som medlemskapet innebär.
§5 Medlemsavgift
Medlem i föreningen skall till denna vid inträde och därefter årligen, erlägga en på
föregående årsmöte fastställd årsavgift.
§6 Uteslutning
Medlem, som vid uppbördsårets slut resterar med avgift, utesluts. Sådan medlem
kan erhålla nytt medlemskap efter det att resterande avgift erlagts. Uteslutning kan
dessutom ske då medlem uppsåtligen brutit mot stadgarna eller vägrat respektera
föreskrifter som har stöd i stadgarna.
§7 Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av fem ledamöter
valda för två år, utom ordförande som väljs för ett år i sänder. Varje ansluten förening
skall ha minst en ledamot med personlig ersättare i styrelsen. Styrelsen skall bestå
av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och vice sekreterare. Ordförande
utses genom personligt val på årsmötet. Kassör nomineras av Västervåla
Hembygdsförening. Sekreterare nomineras av Engelsbergsbygdens
Intresseförening. Övriga två ledamöter nomineras av Västervåla Gymnastikförening
och IOGT-NTO logen 236 Stjärnan. Representant för Engelsbergsbygdens
Intresseförening och Västervåla Gymnastikförening väljs udda år (2013, 2015, osv)
medan representant för Västervåla Hembygdsförening och IOGT-NTO logen 236
Stjärnan väljs jämna år (2014, 2016, osv).
Styrelsen utser inom sig övriga befattningshavare. Styrelsen är beslutsmässig om
minst tre ledamöter är närvarande.
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§8 Revision
Föreningen räkenskaper, som avslutas per kalenderår, skall granskas av två, och en
ersättare, för ett år i sänder på årsmötet valda, revisorer,. Styrelsen har att senast två
veckor före årsmötet varje år till revisorerna överlämna räkenskaper och övriga
erforderliga handlingar för sist förflutna år. Revisorerna skall senast vid årsmötet
avge berättelse över utförd revision.
§9 Representantskap
Representantskapet har till uppgift att utöva tillsyn över föreningens verksamhet och
att välja styrelse för årsmötet. Föreningarnas ordförande skall vara valberedning för
ordförandeposten och två revisorer samt två suppleanter för dem. Varje ansluten
förening utser tre ledamöter till representantskapet, vilka också har rösträtt på
årsmötet. Utöver årsmötet kan extra sammanträde hållas då styrelsen så finner
erforderligt eller då minst hälften av representantskapets ledamöter för viss en frågas
behandling gjort skriftlig framställan om detta. Kallelse till extra sammanträde skall
utfärdas av styrelsen minst två veckor i förväg. Vid representantskapets
sammanträden skall styrelsen och revisorerna vara närvarande. Styrelsens
ledamöter har rösträtt i frågor som ej rör ansvarsfrihet.
§10 Valberedning
Valberedningen består av ordförande i medlemsföreningarna. Sammankallande i
valberedningen utses av årsmötet.
§11 Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas före april månads utgång. Ansluten förening svarar för
kallelse till sina representanter senast 14 dagar före mötet. På årsmötet skall
styrelsen presentera verksamhets- och kassaberättelse för godkännande på mötet .
På årsmötet skall också frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna
verksamhetsåret tagas upp.
Följande frågor skall finnas upptagna på dagordningen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två justerare/rösträknare
Föredragning av verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Bestämmande av årsavgift
Val av ordförande
Val av styrelseledamöter och ersättare
Val av revisorer och ersättare
Val av sammankallande i valberedningen

§12 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras beslut därom på två på varandra följande
möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.
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§13 Upplösning
För upplösning av Föreningsalliansen fordras beslut om detta på två på varandra
följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. För beslutet fordras minst 2/3
majoritet vid båda mötena. Vid föreningens upplösning skall med dess tillgångar och
arkivalier förfaras enligt beslut på ordinarie årsmöte. Vid upplösning av föreningen
delas eventuella tillgångar mellan de i § 7 namngivna föreningarna.
§14
Om någon medlem lämnar Föreningsalliansen avsäger den sig samtidigt
all rätt till ekonomiska anspråk på föreningen
Dessa stadgar fastställdes på årsmöte 2014-04-10.
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