Österåkers sockenråd

STADGAR
Fastställda av sockenstämman 2010-04-11

Organisation
Österåkers sockenråd är en ideell förening som utgör ett nätverk för Österåkers sockens
samlade invånare, föreningsliv och näringsliv.
Föreningens firma är: Österåkers sockenråd, organisationsnummer 802452-0309
(Skatteverket 2010-04-28). Föreningen har sitt säte i Vingåkers kommun, Södermanlands län.

§ 1 Ändamål/syfte
Sockenrådets huvudsakliga uppgift är att ta till vara socknens olika intressen och
samordna dessa samt att främja en positiv utveckling av socknen.
Sockenrådet skall i ovanstående syfte etablera kontakter med föreningar, församlingar,
företag, skola, barn- och äldreomsorg, kommunala och andra myndigheter.
Sockenrådet skall verka för att intresse-/arbetsgrupper bildas för ovanstående ändamål när så
krävs.
Sockenrådet är politiskt och religiöst obundet.

§ 2 Sockenstämma
Sockenrådets högsta beslutande organ är sockenstämman.
Ordinarie sockenstämma skall hållas under april månad varje år.
Höststämma skall hållas under oktober månad om styrelsen finner att aktuella frågor finns att
behandla.
Extra sockenstämma skall hållas om minst 100 medlemmar av sockenrådet så kräver. Detta
skall dokumenteras genom namninsamling innehållande namn, adress och födelsedata.
Vid ordinarie sockenstämma skall följande frågor behandlas
1. Val av ordförande för stämman.
2. Val av sekreterare för stämman
3. Upprättande av röstlängd över närvarande
4. Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare
5. Fråga om stämman utlysts stadgeenligt
6. Godkännande av dagordning.
7. Verksamhetsberättelse
8. Årsredovisning, resultat- och balansräkning
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut i anledning av vinst eller förlust

1

12. Val av styrelseordförande
13. Val av övriga styrelseledamöter
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning
16. Motioner
17. Övriga frågor
Österåkers sockenråd kallas till sockenstämma genom annons i KatrineholmsKuriren och
Österåkersbladet samt på hemsidan.
Kallelse till sockenstämma skall utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före
stämman.
Motioner skall vara inlämnade skriftligen till styrelsen under februari månad.
Ordinarie sockenstämma och höststämma är offentliga möten.

§ 3 Styrelse
Styrelsen skall bestå av sju ledamöter, vilka väljs på två år, växelvis.
Styrelsen väljs av sockenstämman
Styrelsens ordförande väljs av sockenstämman. Styrelsen utser inom sig kassör och
sekreterare.
Styrelsen är beslutför när minst fyra ledamöter är närvarande.
Styrelsen skall bestå av ledamöter som förväntas representera Österåkers sockenråd på sätt
som anges i § 1.

§ 4 Revisorer
På sockenstämman väljs två revisorer och en suppleant, som har att granska styrelsens
förvaltning och föreningens räkenskaper.

§ 5 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och kassör var och en för sig. Vid
transaktioner över 10 000 kr krävs båda i förening.

§ 6 Valberedning
På sockenstämman väljs en valberedning om tre personer varav en är sammankallande.

§ 7 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
Styrelsen skall lämna sin årsredovisning till revisorerna senast 1 mars.

§ 8 Upplösning
Upplösning av föreningen kan endast ske efter beslut av två på varandra följande
sockenstämmor, varav minst en ordinarie stämma. Vid föreningens upplösning skall
kvarvarande tillgångar användas till ändamål förenligt med sockenrådets stadgar och efter
beslut av ordinarie sockenstämma.
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§ 9 Stadgeändring
Ändring av stadgar kan endast ske efter beslut av två på varandra följande sockenstämmor,
varav minst en ordinarie stämma.

§ 10 Medlemskap och rösträtt
Medlem i sockenrådet är folkbokförda invånare samt föreningar och företag inom Österåkers
församling (territoriellt identisk med Österåkers socken). Enskild invånare har medlemskap
fr.o.m. kalenderåret vederbörande fyller 16 år. Varje medlem har förslags-, yttrande- och
rösträtt på sockenstämman. Varje rösträttsberättigad har en röst. Föreningar och företag måste
kunna visa upp att man har styrelsens/ägarens godkännande att representera dessa vid
rösträkning.

§ 11 Avgifter och bidrag
Sockenrådet kan anhålla om en frivillig avgift från föreningens medlemmar samt mottaga
bidrag som kan anses främja föreningens verksamhet.
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