
Stadgar för Stora Vika Byalag ideell förening 
 
§ 1  Föreningens namn skall vara ”Stora Vika Byalag”. Förenings säte är Stora Vika i 
Nynäshamns kommun 
 
§ 2  Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden, med syfte att 

verka för Stora Vikas miljö och framtida utveckling. 
 
§ 3  Föreningen är öppen för alla som boende i Stora Vika med omnejd samt andra 

intressenter som värnar om Stora Vikas naturrikedomar och som delar föreningens syfte 
och följer dess stadgar. 

 
§ 4  Medlem äger inte del i föreningens tillgångar, liksom han inte heller ansvarar för 
 föreningens skulder. 
 
§ 5  Medlemsavgifter tas inte ut, medel för föreningens verksamhet skapas genom frivilliga 

bidrag, ideella insatser samt eventuella intäkter från olika arrangemang m.m. Intäkterna 
ska användas för att täcka kostnader i verksamheten. 

 
§ 6  Föreningen skall hålla minst två sammanträden per år, varav ett är årsmöte och hålls i 

februari. Verksamhetsår är lika med kalenderår. Kallelse till sammanträde skall utgå 
minst en vecka i förväg och ske genom annonsering på hemsidan www.storavika.se 
under fliken föreningar ”Stora Vika Byalag”. 

 
§ 7  Styrelsen består av 3 ledamöter och 1 suppleanter. Styrelsen väljs vid årsmötet, första 

gången väljs tre ledamöter och suppleant på ett år. Styrelsen utser inom sig ordförande, 
sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig när minst 2 av dess ledamöter är 
närvarande. Suppleant behöver ej närvara vid styrelsemöte förutom då en ledamot ej 
kan närvara. 

 
§ 8  Styrelsen har rätt att utföra ekonomiska transaktioner i nödvändig omfattning under 

förutsättning att besluten är enhälliga enligt styrelseprotokoll. Firmatecknare utses inom 
styrelsen. 

 
§ 9 Föreningen kommer inte ha ett värde på tillgångarna överstiger 1,5 miljoner kronor  
 vilket gör att föreningen inte är bokföringsskyldig, där av behövs ingen revisor. 
 
§ 11  Stadgeändringar är giltiga efter beslut på årsmötet. 
 
§ 12  Beslut om föreningens upplösning kan göras vid två på varandra följande 

sammanträden, varav minst ett är ordinarie årsmöte. Minst 2/3 av antalet avgivna röster 
måste bifalla förslaget. 

 
§ 13  Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna användas till miljöförstärkande åtgärder 

i Stora Vika.	 
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