
 

            

           
 Stadgar för Ellagårds Byalag 

Organisationsnummer 816000-0124 
Antagna 1958-03-05, senast reviderade 2018-03-08. 

Bakgrund  §1 Villaföreningen Ellagårds Byalag bildades 1958 av ägare till husen 
byggda av John Mattsson AB i Ellagård.  

Föreningen består av villaägare och nyttjanderättshavare boende 
primärt inom norra och södra Ellagård och intilliggande gator öster och 
söder därom.  

Mål 

 

 

Boendemiljö 

 

Kunskapsbank 

Grannsamverkan 
mot brott 

Aktiviteter 

 

Remissorgan 

Gott samarbete 

§2 Ellagårds Byalag skall 

 tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och verka för 
trivsel och god sammanhållning bland boende i området. 

 slå vakt om den nationellt uppmärksammade boendemiljön i 
Ellagårdsområdet. 

 samla erfarenheter av sådant som händer i våra hus i en 
Kunskapsbank och göra den tillgänglig för medlemmarna. 

 organisera och främja grannsamverkan mot brott. 

 organisera aktiviteter av olika slag när tillräckligt intresse finns. 
Det kan vara majbrasa och fyrverkeri på Valborg, 
midsommarfirande, pubafton, cirkusfestival, loppmarknad, 
rabatter, låna bord och stolar mm, etc. 

 vara remissorgan mot Täby Kommun och andra myndigheter. 

 verka för ett gott samarbete med andra organisationer i 
närområdet. 

 

Medlemskap 

 

§3 Medlemskap beslutas av styrelsen efter ansökan gjord skriftligt, 

muntligt eller på webben. 

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till 

styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 

Medlem, som inte erlägger stadgad medlemsavgift trots påminnelse 

anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.  

Medlem, som motverkar föreningens mål eller allvarligt skadar dess 

intressen kan av årsmötet uteslutas ur föreningen. 

Medlemsavgift §4 Medlem skall erlägga medlemsavgift (en avgift per hushåll) som 

beslutas på årsmötet året innan. Medlemsavgift samt de övriga avgifter 

som beslutats förfaller till betalning en månad efter avisering eller 

senast 30 april. 

Rösträtt §5 Rösträtt vid föreningsmöte utövas med en röst per hushåll. Den som 
inte betalt förfallen medlemsavgift har ingen rösträtt. 



 

Styrelsen §6 Föreningens angelägenheter handlägges av en styrelse bestående av 
ordförande och 4 – 6 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig 
sekreterare, kassör och beslutar om firmateckning och 
uppgiftsfördelning mellan ledamöterna. Är meningarna lika delade 
inom styrelsen, gäller den mening som ordförande 
biträder. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. 

  §7 Styrelsen sammanträder på särskild kallelse och är beslutmässig då 
minst hälften av antalet styrelsemedlemmar är närvarande.  

 §8 Styrelsens medlemmar är gemensamt ansvariga för sin förvaltning. 

Möten §9 Årsmöte hålls under mars eller april månad. Dessutom kan extra möte 
hållas då styrelsen finner detta påkallat eller minst tio medlemmar 
begär det.  

Tidpunkt och plats för mötet bestämmes av styrelsen. Kallelse till 
årsmötet skall av styrelsen senast 10 dagar före mötet tillställas 
medlemmarna via email, kungöras i Ellagårdsbladet eller på 
föreningens webbplats www.ellagard.nu. Förslag till föredragningslista 
skall anslås på webben. Fråga om stadgeändring, nedläggning eller 
sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga 
av väsentlig betydelse för föreningens eller dess medlemmar avgöres 
av årsmötet. Sådana förslag skall anges i kallelsen. 

 §10 Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är 
närvarande. 

 §11 Vid årsmötet skall följande ärenden förevara:  

1. Frågan om mötets behöriga utlysande. 

2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd                                          

3. Val av a) ordförande och sekreterare för mötet samt b) val av två 
justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.  

4. Fastställande av dagordningen 

5. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning. 

6. Behandling av revisionsberättelse.  

7. Fråga om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse.  

8. Val av ordförande, övriga styrelsemedlemmar, en revisor och en 
revisorssuppleant.  

9. Val av valberedning.  

10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen 
inlämnats av medlem minst en vecka före mötet.  Dessutom skall 
ordföranden kunna taga upp vid årsmötet väckta frågor till 
behandling. 

11. Fastställande av medlemsförmåner, budget och årsavgifter. 

12. Övriga frågor 

file:///D:/Byalaget/Stadgar/Nytt/www.ellagard.nu


 

Revision §12 Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till och 
med 31 december.  

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet t o m årsmötet 
påföljande år. 

 §13 Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en 
månad före årsmötet.  

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det 
senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna 
revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.  

Valberedning §14 Valberedningen består av sammankallande och 1 ledamot valda av 
årsmötet. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga 
dem vilkas mandatperiod utgår, om de vill kandidera för nästa 
mandatperiod.  

Stadgeändring §15 För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 3/4 av 
antalet avgivna röster.  

Upplösning §16 För föreningens upplösning krävs, att vid två föreningssammanträden, 
varav ett årsmöte, med minst en månads mellanrum, minst fyra 
femtedelar av de vid vardera sammanträde närvarande förenar sig om 
beslutet, samt att kallelserna har innehållit förslag därom. 
 

 

 


