
Stadgar for Aria Byarad 

§ 1 Foreningens namn 

Foreningens namn ar Aria Byarad. 

§ 2 Foreningens andamal 

Aria Byarad ar en allmannyttig, Ideell och opolitisk forening och har till andamal 
• att fungera som opolitiskt sprakror och remissinstans gentemot myndigheter, forvaltningar, 

namnder, foretag och organisationer som styr eller paverkar livet for invanarna inom Aria 
stationssamhalle med omgivning. 

• att initiera, samordna, driva eller stotta projekt som ar till gagn for Arlaborna och Arlabygden. 

§ 3 Aria Byarads sate 

Byaradet har sitt sate i Aria i Eskilstuna kommun i Sodermanlands Lan. 

§ 4 Medlemskap 

Medlem i Byaradet ar var och en som vill verka for Byaradets andamal och forbinder sig att foija Byaradets 
stadgar och betalat medlemsavgift. 

§ 5 Medlemsavgifter 

Medlemmar ska betala den medlemsavgift som arligen faststalls av arsmotet. Byaradet kan ha andra 
inkomster an medlemsavgifter. 

§ 6 Byaradets styrelse 

Byaradets styrelse bestar av 
ordfdrande, kassor, sekreterare och 2 ledamoter jamte minst 2 suppleanter. 
Styrelsen utser inom sig vice ordforande, sekreterare, kassor och ovriga funktioner foreningen anser sig 
behova. Vid forfall intrader suppleant. Avgar ledamot fore mandattidens utgang intrader suppleant i dennes 
stalle for tiden t o m nasta arsmote. Inget arvode utbetalas till styrelsemedlemmar. 

§ 7 Styrelsens uppgifter 

Byaradets Styrelse foretrader foreningen, bevakar dess intressen och skoter dess angelagenheter. Styrelsen 
beslutar a Byaradets vagnar. Styrelsen ska verkstalla av arsmotet fattade beslut och fora rakenskaper, samt 
avge arsredovisning till arsmote for det senaste rakenskapsaret. 
Styrelsen sammantrader minst 4 ganger per ar samt nar ordforanden finner det nodvandigt eller om minst tre 
styrelseledamoter begar detta. 

Byaradets Styrelse ar beslutsfor da minst 4 personer ar narvarande. Beslut i Byaradets styrelse fattas med 
enkel majoritet. Vid lika rostetal galler den mening ordforanden bitrader, dock sker avgorandet vid val genom 
lottning. 

Foreningens firma tecknas av ordforande och kassor tillsammans. 

§ 8 Rakenskaper 

Rakenskapsar ska vara kalenderar. 
Styrelsens arsredovisning ska overlamnas till Byaradets revisorer senast den 15 februari. 
Kassor ska vid styrelsemoten kunna presentera Byaradets ekonomiska stallning genom resultats- och 
balansrakningar. 
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§ 9 Revisorer 

Byaradets styrelses forvaltning ska arligen granskas av tva pa arsmotet utsedda revisorer. Revisorerna ska 
senast den 1 mars (minst 14 dagar innan Arsmote) avge sin revisionsberattelse. 
Revisorer far kontinuerligt protokoll fran styrelsemoten och ekonomiska rapporter. 

§10 Arsmote i Aria Byarad 

Ordinarie arsmote, vilket ar Byaradets hogsta beslutande organ, halls arligen under mars manad pa tid och 
plats som Byaradets styrelse bestammer. Kallelse anslas pa Byaradets webbplats. 

Vid ordinarie arsmote ska foljande arenden behandlas: 

1. Val av ordforande och sekreterare for motet. 
2. Val av protokolljusterare och rostraknare. 
3. Fraga om motet har utiysts pa ratt satt. 
4. Faststallande av dagordning. 
5. Styrelsens verksamhetsberattelse samt styrelsens forvaltningsberattelse (balans- och resultatrakning) for 

det senaste verksamhetsaret. 
6. Revisionsberattelsen for verksamhets-Zrakenskapsaret. 
7. Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen for den tid revisionen avser. 
8. Faststallande av medlemsavgifter. 
9. Behandling av styrelsens forslag och i ratt tid inkomna motioner. 
10. Behandling av forslag till nya projekt 
11. Faststallande av verksamhetsplan och behandling av budget for det kommande verksamhetsaret. 
12. Val av ordforande i Byaradet for en tid av 2 ar. 
13. Val av ovriga styrelseledamoter for en tid av 2 ar samt suppleanter for en tid av 2 ar. Ordforande och 

kassor bOr vaijas s^ att de inte avgSr samtidigt 
14. Val av revisorer samt suppleanter for det kommande aret. 
15. Val av Valberedning 3 personer 
16.Ovriga fragor. 

Medlemmar som fullgjord betalning av medlemsavgift for innevarande ar far delta i omrostning samt lamna 
motioner och foresia nya projekt for behandling vid arsmotet. Dessa ska vara inlamnade minst en manad 
innan arsmotet. 

§ 11 Extra arsmote 

Extra arsmote halls nar Byaradets styrelse eller revisorerna finner att det ar nodvandigt eller nar minst 1/10 
av Byaradets medlemmar kraver detta genom en skriftlig begaran till styrelsen. Av begaran ska framga det 
eller de arenden som medlemmarna vill att motet ska behandla. Pa extra arsmote far endast de arenden 
som angivits i kallelse behandlas. 

§12R6stratt 

Vid arsmote har varje narvarande medlem en rost. Rostratten ar personlig. 

§ 13 Beslut, omrostning och beslutsmassighet 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om sa begars, efter omrostning (votering). 

Omrostning sker oppet, utom vid val dar sluten omrostning ska aga rum om nagon begar detta. Beslut fattas 
med enkel majoritet. Vid lika rostetal galler den mening som ordforanden bitrader, vid val sker dock 
avgorandet genom lottning. 

Motet ar beslutsmassigt med det antal rostberattigade medlemmar som ar narvarande pa motet. 
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§ 14 Regler for andring av stadgarna 

For andring av dessa stadgar kravs beslut av arsmote med minst 2/3 av antalet avgivna roster. Forslag till 
andring av stadgarna far ges saval av medlem som Byaradets styrelse. 

§ 15 Uttrade 

Medlem som onskar uttrada ur Byaradet ska skriftligen anmala detta till styrelsen och anses darmed 
omedelbart ha lamnat Byaradet. 

§16 Uteslutning 

Medlem far inte uteslutas ur Byaradet av annan aniedning an att den har forsummat att betala beslutade 
avgifter, motarbetat Byaradets verksamhet eller andamal, eller uppenbarligen skadat Byaradets intressen. 

Fraga om uteslutning far inte avgoras forran medlem fatt del av de omstandigheter som foranlett att 
medlemskapet ifragasatts. Beslut om uteslutning far inte fattas forran medlemmen fatt tillfalle att yttra sig 
inom viss av Byaradets styrelse angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skalen for uteslutning redovisas. 
Beslutet ska skickas till den berorde inom 14 dagar efter beslutet. 

§17 Upplosning av Byaradet 

For upplosning av Byaradet kravs beslut av arsmote med minst 2/3 av antalet avgivna roster. Om Byaradet 
upploses ska dess tillgangar overlamnas till aterstaende medlemmar. 
Kopia av det arsmotesprotokoll som innehaller beslut om foreningens upplosning ska darefter sandas till 
skattekontoret for avregistrering av foreningen. 

Dessa stadgar antogs enhalligt vid Aria Byarads Arsmote 2017-03-14 


