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Stadgar
JärvsöRådet
Organisationen
JärvsöRådet är en ideell förening som utgör ett nätverk för
Järvsöområdets samlade invånare, föreningsliv och näringsliv.
Organisationens firma är
JärvsöRådet Orgnr. 887000 – 7252 JärvsöRådet kan knyta till sig andra
organisationer med liknande målsättning och som kan vara behjälpliga med
fullföljandet av ändamålsparagrafen.
Säte: JärvsöRådet har sitt säte i Järvsö, Ljusdals kommun, Gävleborgs län.

§.1.

Ändamål
JärvsöRådet har till ändamål att stimulera en levande bygd genom att
samordna de aktiviteter som är gemensamma för invånare, föreningar,
företag och utvecklingsgrupper, samt genom att etablera och förmedla
kontakter med politiker och myndigheter. Utifrån lokal förankring skall
JärvsöRådet aktivt verka för bygdens olika intressen.
JärvöRådet kan äga och förvalta fastigheter och aktier som anses strategiskt
viktiga för ortens utveckling antigen genom direkt ägande eller genom
bolag. Styrelsen får vid behov fatta beslut om att uppta kredit samt
pantsätta fastighet.
JärvsöRådet skall fungera som öppet forum, där allt som berör bygden
skall kunna behandlas och där den enskilde så väl som företagare,
föreningen eller utvecklingsgruppen har yttranderätt.
JärvsöRådet är partipolitiskt och religiöst obundet.

§.2.

Rösträtt, mm.
Mantalsskrivna invånare, juridiska personer och föreningar inom Järvsö
socken har förslags, yttrande och rösträtt på sockenstämman.

§.3.

Avgift
JärvsöRådet kan vädja om en frivillig rekommenderad stödavgift från
områdets hushåll, företag, föreningar innevånare
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§.4.

Sockenstämma
• JärvsöRådets högsta organ är Sockenstämman
• Ordinarie Sockenstämma skall hållas före november månads utgång
• Vårstämma kan hållas före maj månads utgång om Idéforum finner att
aktuella frågor finns att behandla
• Extra Sockenstämma kan hållas när Idéforum finner det aktuellt med
anledning av betydelsefull fråga för Järvsöbygden finns att behandla.
Vidare skall extra Sockenstämma hållas om 100 mantalsskrivna
invånare, inom Järvsö socken/församling, över 12 år så kräver. Detta
skall dokumenteras genom namninsamling innehållande namn, adress
och födelsedata.
• Vid ordinarie Sockenstämma skall följande frågor behandlas
1. Val av ordförande för stämman.
2. Val av sekreterare för stämman
3. Upprättande av röstlängd över närvarande
4. Val av två justeringspersoner
5. Fråga om stämman utlysts stadgeenligt
6. Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor.
7. Idéforums redovisning av sin verksamhet.
8. Val av idéforum.
9. Val av två revisorer och en suppleant.
10. Val av valberedning.
11. Motioner
12. Övriga, i förväg väckta frågor.
•
•

•

§.5.

Kallelse till sockenstämma sker genom annonsering i lokaltidningen.
Kallelse till sockenstämman skall utfärdas tidigast fyra veckor före
stämma och senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra
sockenstämma.
Förslag (motion) skall vara inlämnad skriftligen till styrelsen senast 1
oktober.

JärvsöRådets idéforum
•
•
•
•

•
•
•

Idéforum skall bestå av lägst 5 och högst 21 ordinarie ledamöter.
Idéforum väljs på ordinarie Sockenstämma
Idéforum väljer styrelse för JärvsöRådet
Idéforum kan arrangera olika former av idé träffar för olika grupper
som ungdomar, nyinflyttade, temagrupper och byaträffar m.m. för
att bredda inhämtande av idéer för Järvsös utveckling
Idéforum föreslår verksamhetsinriktning
Idéforum har att hålla årsmöte för JärvsöRådet
Idéforum skall före april månads utgång hålla årsmöte där följande
frågor skall behandlas:
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§.6.

Val av ordförande för stämman.
Val av sekreterare för stämman
Upprättande av röstlängd över närvarande
Val av två justeringspersoner
Fråga om stämman utlysts stadgeenligt
Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor.
Styrelsens årsredovisning
Revisorernas berättelse
Frågeställning med anledning av resultat och balansräkning.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut i anledning av vinst eller förlust.
Beslut om arvode till förtroendevalda.
Beslut om antal styrelseledamöter
Val av styrelseordförande.
Val av styrelseledamöter samt ev. suppleanter.
Övriga, i förväg väckta frågor.

Styrelse i JärvsöRådet
•

•
•
•
•
•

§.7.

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 ordinarie ledamöter
vilka väljs på två år, växelvis där halva styrelsen väljs vart annat år.
Årsmötet beslutar om suppleanter
Styrelsen väljs av idéforums årsmöte, där alla styrelseposter
tillsätts.
Styrelsens ordförande väljs av Idéforum
Styrelsen kan komma att adjungera utomstående ledamöter som kan
förväntas bidra till fullföljandet av ändamålsparagrafen.
Styrelsen är beslutför när minst hälften + en av ledarmötena är
närvarande.
Vid beslut i styrelsen och på Sockenstämman skall enighet
eftersträvas.

Revisorer
På Sockenstämman väljs två revisorer och en suppleant, som har att
granska styrelsens förvaltning och organisationens räkenskaper.

§.8.

Firmatecknare
Organisationens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av den eller
de personer som styrelsen utser var för sig eller i förening.

§.9.

Valberedning
På sockenstämman väljs en ny ledamot till valberedningen som skall bestå
av 3 personer med rullande schema. Avgående ledamot är
sammankallande. Valberedningen har till uppgift att föreslå ledamöter och
ordförande till idéforum.
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§.10.

Räkenskapsår
Organisationens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
Styrelsen skall lämna sin årsredovisning till revisorerna senast 1 mars.

§.11.

Upplösning
Vid organisationens upplösning skall kvarvarande tillgångar användas till
ändamål förenligt med JärvsöRådets stadgar.

§.12.

Stadgeändring
Ändring av stadgar kan ske efter beslut av två på varandra följande
Sockenstämmor.
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