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STADGAR 
för föreningen 

INGMARSÖ BYALAG 
antagna vid allmänna möten 

den 2 november 1996 och 31 maj 1997 
Ändrade vid föreningsstämma 26 maj 2007 och 24 maj 2008 

 

 
§1 Föreningens firma 

Föreningen är en ideell förening med firma Ingmarsö Byalag. 
 
§2 Föreningens ändamål 

Föreningen har till ändamål att i alla hänseenden främja sina medlemmars intressen och att verka 
för bästa utveckling av gemensamma intressen på Ingmarsö, samt att förvalta och underhålla 
föreningen tillhörig egendom. 

 
§3 Undantag 

Sådana frågor som är att hänföra till verksamhetsområden för annan på Ingmarsö verkande 
specialområdesförening skall när sådana frågor uppkommer omedelbart hänskjutas till sådan 
respektive annan förening för handläggning. Med specialområdesförening avses följande 
vid Ingmarsö Byalags bildande, aktiva föreningar: 

- Ingmarsö Vägförening 
- Ingmarsö Samfällighetsförening 
- Ingmarsö Bygdegårdsförening 
- Ingmarsö Företagargrupp 
- Ingmarsö/Brottö Miljö och Andelsförening IBMA 
- Ingmarsö Fiskehamnsförening 
- Västra Femsunds Tomtägareförening 
- Östra Femsunds Fastighetsägareförening 

 
Styrelsen ska pröva ansökan om medlemskap på andra aktiva specialområdesföreningar som vill 
samarbeta med byalaget. Förslag till beslut om bifall eller avslag till ansökan behandlas vid ordinarie 
föreningsstämma. 
 
§4 Medlem 

Medlemskap i föreningen är frivilligt. 
Självskrivna medlemmar i Ingmarsö Byalag är dels samtliga ägare av fastighet med beteckningen 
Ingmarsö, dels även alla myndiga personer, vilka icke äger sådan fastighet, men vilka är 
mantalsskrivna på Ingmarsö. 
Personer som önskar frånträda sitt medlemskap i föreningen bör meddela detta till styrelsen. 
Föreningsstämma skall vara öppen för alla intresserade. Vid votering äger dock endast medlem i 
föreningen rösträtt. 
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§5  Överlåtelse av fastighet 
Om medlems fastighet övergår i annans ägo inträder den nye ägaren som medlem i föreningen 
med samma rättigheter och förpliktelser som tidigare ägare. Det åligger medlem att vid 
överlåtelse av fastighet underrätta den nye ägaren härom. Medlem som överlåtit sin fastighet och 
icke är mantalsskriven på Ingmarsö utträder ur föreningen. 

 
§6 Styrelse, säte, sammansättning 

För föreningen skall finnas en styrelse med säte på Ingmarsö i Österåkers Kommun.  
Styrelsen skall bestå av minst 5 och högst 10 ordinarie ledamöter och vid behov högst 3 
suppleanter.  

 
Förslag till ledamöter framförs till föreningens valberedning av varje i ovanstående § 3 angiven 
förening, eller av enskild medlem. 

 
Minst hälften av styrelseledamöterna skall vara permanentboende och mantalsskrivna på 
Ingmarsö vid verksamhetsperiodens början. 

 
§7 Valberedning 

Föreningen skall ha en valberedning bestående av 3 valberedare. En valberedare utses till 
sammankallande. Mandattiden för valberedningen är 1 år . 

 
§8 Val av styrelse 

Ordförande jämte styrelseledamöter och valberedare väljs av årsmötet vid ordinarie 
föreningsstämma. Mandattid för styrelseledamöter är 2 år. Första gången val äger rum skall 
hälften av ledamöterna, för att skapa succession inom styrelsen, väljas för endast 1 år.  
Med undantag av ordföranden, som väljs av årsmötet, konstituerar styrelsen sig själv. 

 
§9 Val av revisorer 

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsmötet vid 
ordinarie föreningsstämma årligen två revisorer. 

 
§10 Rätt att teckna föreningens firma 

Rätt att teckna föreningens firma tillkommer ordföranden i förening med 1 styrelsemedlem, eller 
två styrelseledamöter i förening. Kassören tecknar ensam föreningens firma vad avser alla 
betalningstransaktioner via föreningens post och bankkonton.
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§11 Kallelse till styrelsesammanträde 
Sammanträde med föreningens styrelse skall äga rum närhelst detta påkallas av ordföranden eller 
av någon styrelseledamot. 

 
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall 
tillställas alla styrelseledamöterna minst 14 dagar före sammanträdet. Ledamot som är förhindrad 
att närvara vid sammanträdet skall snarast meddela detta till ordföranden. 

 
Styrelsen är beslutför när minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. 

 
Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras, upptagande alla styrelsens beslut. Varje ledamot 
som deltagit i ärendets avgörande anses ha biträtt det i protokollet antecknade beslutet, såvida 
han/hon inte redan vid sammanträdet tillkännagivit avvikande mening. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. 

 
Till styrelsesammanträde kan inbjudas person som besitter särskilda informationer och kunskaper 
rörande fråga som skall avhandlas vid sammanträdet. Sådan inbjuden person deltar endast i den 
eller de frågor för vilka han/hon inbjudits att närvara. 

 
§12 Styrelsens åligganden 

Det åligger styrelsen särskilt: 
- att i alla avseenden företräda föreningen gentemot tredje man 
- att utgöra motpart och remissinstans gentemot kommunala och statliga myndigheter 
- att hålla kontakt med myndigheter och såvitt möjligt inhämta informationer om vad som 

avhandlas och beslutas inom  myndigheterna 
- att handha förvaltningen av alla föreningens angelägenheter 
- att förvalta föreningen tillhörig egendom 
- att kalla medlemmarna till föreningsstämma 
- att avge förvaltningsberättelse jämte räkenskapshandlingar för vart verksamhetsår 
- att förbereda ärenden som skall föreläggas föreningsstämma för beslut 

att bringa alla årsstämmans beslut till verkställighet 
- att inom styrelsen utse sekreterare och kassör 
- att genom kassören svara för förvaltningen av föreningens medel och föra bok över föreningens 

räkenskaper 
- att inför kommande verksamhetsår upprätta förslag till inkomst och utgiftsstat 
- att för kommande verksamhetsår föreslå åtgärder att utföras. 

 
§13 Räkenskapsperiod 
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 april -31 mars. 
 
§14 Föreningens förbindelser 

Föreningen svarar för ekonomiska förbindelser endast med dess ekonomiska tillgångar. 
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§15 Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma skall årligen hållas inom 3 månader från bokslutsdagen på plats och 
tid som styrelsen bestämmer. 

 
Styrelsen kan när den finner det erforderligt, utlysa extra föreningsstämma.  
Extra föreningsstämma kan också påkallas om minst 10 medlemmar så önskar. Skriftlig begäran 
om extra föreningsstämma skall tillställas styrelsen, vederbörligen undertecknad av de minst 10 
medlemmar som så önskar. 
 

§16 Kallelse till föreningsstämma 
Kallelse till föreningsstämma utfärdas av styrelsen och skall ske genom brev på post, e-post och  
genom anslag på valda ställen på Ingmarsö. Kallelseåtgärd skall vidtas senast två veckor före 
föreningsstämman. I kallelsen skall anges tid och plats för stämma. 

 
Till kallelse till ordinarie föreningsstämma skall fogas verksamhetsberättelse och 
redovisningshandlingar samt kopior av inkomna motioner . 

 
Vid kallelse till extra föreningsstämma skall i fråga varande ärenden anges. Vid extra 
föreningsstämma behandlas endast den eller de frågor som anges i kallelsen. 

 
§17 Motioner 

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.  
Motion som önskas behandlad på ordinarie föreningsstämma skall vara styrelsen till handa senast 
på bokslutsdagen för det aktuella verksamhetsåret. Styrelsen skall, i mån av tid och möjlighet 
bereda avgivna motioner och redovisa dessa vid föreningsstämman. Motioner inkomna senare än 
på bokslutsdagen för det gångna verksamhetsåret skall omnämnas vid föreningsstämman 
men kan icke påräkna beslut. 
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§18 Dagordning vid ordinarie föreningsstämma 
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas: 

1. val av ordförande för stämman 
2. val av sekreterare för stämman 
3. val av två justeringsmän 
4. frågan om kallelse till stämman blivit behörigen utlyst 
5. godkännande av föreslagen dagordning 
6. styrelsens och revisorernas berättelser 
7. ansvarsfrihet för styrelsen 
8. framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna 
9. ersättning till styrelsen och revisorerna 
10. styrelsens förslag till utgifts och inkomststat 
11. val av styrelseordförande 
12. val av styrelse 
13. val av revisorer 
14. val av valberedare 
15. övriga frågor 
16. meddelande av tid och plats för justering av protokoll. Justering skall ske senast 3 veckor efter 

föreningsstämma 
17. meddelande av plats där stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt för envar 
18. meddelande av tid och plats för nästkommande föreningsstämma 

 
§19 Stämmobeslut 

Beslut fattas med acklamation såvida inte omröstning begärs. Vid omröstning utses två 
rösträknare. Omröstning sker genom handuppräckning. Beslut sker genom enkel majoritet. 

 
Sluten omröstning kan ske på begäran av årsmötet. Sluten omröstning kan ske med hjälp av 
valsedlar vid ordinarie föreningsstämma, eller kan ske genom röstning per post inom 14 dagar 
från det röstsedeln utskickats. 

 
§ 20 Röstetal 

Vid omröstning, vare sig det sker genom handuppräckning eller genom sluten omröstning,  
äger varje medlem en röst oaktat medlem kan vara innehavare av flera fastigheter. Samägda 
fastigheter har en röst. Dock har alla mantalsskrivna på Ingmarsö alltid en röst vardera. 

 
§21 Ändring av stadgar 

Förslag till ändring av stadgar skall föregås av tydligt omnämnande i kallelse till 
föreningsstämma. För ändring av stadgar krävs två tredjedels majoritet av på stämman 
närvarande medlemmar vid två på varandra följande föreningsstämmor, av vilka en stämma är 
ordinarie föreningsstämma. 
 

§22 Upplösning 
På föreningsstämma som beslutar om föreningens upplösning ska också beslut ske om 
hur föreningens behållna tillgångar ska främja Ingmarsö enligt § 2.  


