Stadgar för Gemla Samhällsråd.

§ 1. Verksamhetsområde, ändamål och uppgifter.
Samhällsrådet skall vara ett forum där alla med intresse för Gemla-Öja bygden skall kunna framföra
sina önskemål, idéer och problem. Samhällsrådet är obundet till politiska partier och neutralt till religiösa
samfund och nykterhetsorganisationer. Samhällsrådet skall, genom att påverka politiker, myndigheter
och berörda organ, sträva efter och arbeta för en samhällsutveckling som gagnar vår bygd och dess
innevånare.
Samhällsrådet skall även genom att stimulera självverksamhet i bygden, utveckla lokalt ansvar och
självverksamhet. Detta innebär t ex byggandet av ändamålsenliga bostäder för dem som vill bo i vår
socken, en vettig och rättvis handläggning av barn-, ungdoms-, fritids-, och skolfrågor. God social
omvårdnad och trygghet åt alla, god miljö och levande kultur. Byggandet av vägar och upprätthållandet
av acceptabla kommunikationer m.m.

§ 2. Årsmötet.
Årsmötet är högsta beslutande organ.
Ordinarie årsmöte skall genom rådets försorg hållas årligen före mars månads utgång. Rådet kan kalla
till extra stämma när frågor av stor betydelse uppkommer. Kallelse till stämma skall ske genom anslag
på bygdens anslagstavlor och i bygdens informationsblad senast 14 dagar före stämman.

§ 3. Ärenden på årsmötet.
Vid årligt årsmöte skall följande ärenden förekomma till behandling.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Val av ordförande och sekreterare för stämman
Val av två justerare, tillika rösträknare
Godkännande av förslag till dagordning
Årsmötets behöriga utlysning
Föredragning av verksamhetsberättelse
Föredragning av kassa- och revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för Gemla Samhällsråd
Val av ordförande på ett år

9.
10.
11.
12.

Val av fyra rådsledamöter på två år
Val av två suppleanter på två år
Val av två revisorer samt suppleanter
Utseendet av valberedning och
sammankallande
13. Behandling av inkomna förslag från rådet
och övriga medlemmar
14. Övriga ärenden

§ 4. Yttranderätt
Rätt till yttrande på årsmötet äger alla personer som vill verka för Gemlabygdens intressen och
utveckling.
§ 5. Röstning och rösträtt.
Vid årsmötet äger alla över 15 år och som är mantalsskrivna inom Gemla församling en röst.
§ 6. Motionsrätt.
Den som önskar få ärendet behandlat vid årsmötet, skall senast en vecka i förväg anmäla detta till
rådet. Förslag till stadgeändringar skall dock vara inlämnat tre veckor i förväg.

§ 7. Rådet.
Rådets sammansättning skall spegla bygdens verksamhets- och intresseområden samt dess
åldersstruktur.
Rådet består av ordförande jämte åtta övriga ledamöter. För ledamöterna utgår mandattiden växelvis så
att årligen halva antalet ledamöter nyväljs. För varannan ledamot i rådet väljs en suppleant för en tid av
två år. Samtliga här nämnda uppdrag skall vara oavlönade förtroendeuppdrag.
§ 8. Rådets konstituering.
Rådet utser inom sig vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare samt kassör. Kassören och
ordföranden äger rätt att var för sig teckna samhällsrådets konton.
§ 9. Rådets sammanträden.
Rådet, som sammanträder efter kallelse av ordföranden eller om minst två ledamöter så begär, är
beslutsmässigt då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som
biträdes av sammanträdets ordförande.
§ 10. Revision och räkenskapsår.
För granskning av rådets förvaltning utses vid årsstämman två revisorer och två suppleanter för dessa.
Räkenskapsåret är lika med kalenderåret.
§ 11. Valberedning.
Valberedning består av särskilt vald sammankallande samt två ytterligare ledamöter och en suppleant
för dem. Valberedningens uppgift är att förbereda valen vid nästa årsmöte och att framlägga skriftligt
förslag vid densamma.
§ 12. Ändring av stadgar.
Ändring av Gemla Samhällsråds stadgar kan ske om två tredjedelar av de vid mötet röstberättigade så
beslutar vid den årliga årsstämman. I kallelse till stämman skall klart anges att förslag till ändring av
stadgarna föreligger och skall beslutas vid stämman. Beslut om ändring av stadgarna skall tas genom
enkel majoritet vid två på varandra följande årsstämmor.
§ 13. Samhällsrådets upphörande.
Om Samhällsrådets verksamhet av någon anledning upphör, skall dess efter avvecklingen behållna
tillgångar, tillfalla i Gemla verksamma ungdomsföreningar enligt Växjö Kommuns föreningsregister.
Fördelningen skall ske i proportionellt i förhållande till respektive förenings medlemsantal.
Samhällsrådets protokoll och övriga handlingar skall överlämnas till Folkrörelsearkivet eller Växjö
Kommun för arkivering.
Dessa stadgar har antagits vid årsstämman avhållen 1995-11-19. Stadgarna reviderade avseende
§§ 3 och 7 genom beslut vid sockenstämman 1999-03-14 och 2000-03-07. § 2 ändrad 2001-03-18.
Ändringar med anledning av namnbyte xxx-xx-xx.

