
Stadgar Hållnäs sockenråd   

§ 1. Firma 
Rådets firma är Hållnäs sockenråd. 

§ 2. Ändamål 
Rådet, som är politiskt och religiöst neutralt, har till uppgift att verka för Hållnäs 
utveckling i fråga om sysselsättning och service med hänsyn till natur och miljö under 
beaktande av de kulturella värdena. 

För att fullgöra sina uppgifter skall rådet samverka med organ och instanser på olika 
nivåer. 

§ 3. Medlemskap 
Som medlemmar i rådet räknas alla som antingen är folkbokförda eller fritidsboende 
inom Hållnäs socken. 

§ 4. Avgifter 

Medlemskap är utan kostnad, dock kan frivilliga bidrag emottagas. 
§ 5. Rotar 

Socknen indelas i följande 13 rotar: Barknåre, Kärven, Göksnåre, Årböle, Vavd, 
Hjälmunge, Slada, Hållen, Edvalla, Sikhjälma, Edsätra, Gudinge, Ängskär. 

Rotar kan framföra önskemål till styrelsen. 
§ 6. Årsmöte 

Ordinarie årsmöte skall hållas före den 1 april. Extra årsmöte skall hållas om styrelsen 
så beslutar, om revisorerna eller minst 25 medlemmar skriftligen begär det. 

Kallelse till årsmöten skall ske genom annons i pressen 14 dagar före ordinarie årsmöte 
och en vecka före extra årsmöte. 

§ 7. Rösträtt 
Varje medlem har en röst. Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning, 
om inte sluten omröstning begärs. 
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§ 8. Dagordning för årsmöte 
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande för årsmötet. 
2. Val av sekreterare för årsmötet. 

3. Fastsällande av röstlängd. 
4. Val av två justerare. 

5. Godkännande av kallelseförfarandet. 
6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. 

7. Revisorernas berättelse. 
8. Fråga om fastställande av resultat och balansräkning. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
10. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret. 

11. Val av fyra st. styrelseledamöter för en tid av två år.  
12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år. 

13. Beslut om arvoden och ersättningar. 
14. Val av valberedning. 

15. Av styrelsen väckta förslag. 
16. Motioner. 

17. Övriga frågor. 
§ 9. Styrelse 

Rådets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av nio ledamöter. Styrelsen är 
beslutsmässig vid fem ledamöter närvarande. 

Ordförande väljs på ett år. För övriga styrelseledamöter är mandattiden två år. Vart 
annat år väljs fyra ledamöter.  

Styrelsen har till uppgift: 
att. bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga 

funktionärer. 
att. verkställa årsmötets beslut. 

att. förvalta sockenrådets tillgångar och sköta löpande ärenden. 
att. inom en månad från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna 

räkenskapshandlingarna. 
att. till ordinarie årsmöte avlämna verksamhetsberättelse. 

att. i övrigt arbeta enligt riktlinjerna i § 2. 
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§ 10. Räkenskapsår 
Räkenskapsår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. 

§ 11. Firmateckning 
Rådets firma tecknas av två styrelseledamöter i förening eller var för sig. 

§ 12. Revisorer 
Rådets räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av årsmötet utsedda 
revisorer. 

§ 13. Stadgeändring eller beslut om upplösning 

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om rådets upplösning fattas av två på varandra 
följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie. Beslutet skall för att vara 
gällande, biträdas av två tredjedelar av de röstande. 
Vid beslut om upplösning, beslutar det extra årsmötet om användning av rådets 
tillgångar. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Dessa stadgar är antagna vid ordinarie årsmötet den 9 mars 1989, reviderades vid 
ordinarie årsmöte den 30 mars 2003 och antagna vid extra årsmötet den 6 juni 2003.   
Ny revidering vid ordinarie årsmöte den 17 April mars 2017 och dessa justeringar 
antagna vid ordinarie årsmötet den 21 April 2018. (Två av varandra följande årsmötet 
enl.stadgarna) 


