Stadgar för Byakademin, ekonomisk förening
§ 1. Föreningens namn
Föreningens namn är Byakademin, ekonomisk förening.
§ 2. Verksamhet
Föreningen har till syfte att utforska och bygga en kultur av tillit samt tillvarata
medlemmarnas ekonomiska intressen.
Föreningens verksamhet ska vara att leverera möjligheter för utforskning och lärande
kring lokala självorganiserande förvaltningskulturer som bas för regenerativa samhällen
dvs som bidrar positivt till mänsklig närvaro på planeten. Detta görs bland annat genom
att erbjuda utbildningar.
Medlem deltar i verksamheten genom aktivt förvaltande och medskapande av
organisationen och dess ärenden.
§ 3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Sollefteå.
§ 4 Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen. Till medlemmar antas fysiska personer. Medlemmar
ska delta i alla styrelsemöten och arbetsmöten samt aktivt verka för föreningens syfte.
Sökanden ska vara väl bevandrad i Byakademins utbildningsprogram och dela
värdegrund och demokratisyn.
Medlemskap beviljas i den takt som styrelsen bedömer hållbart.
Medlemskap får vägras om skäl föreligger.
§ 5 Medlems skyldigheter
Varje medlem är skyldig att betala medlemsinsats enligt stadgan och medlemsavgifter
samt i övrigt följa stadgan och styrelsens beslut.
§ 6 Insats
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 5 000 kr. Insatsen erläggs
när medlemskap beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om
ekonomiska föreningar.
§ 7 Medlemsavgift
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift som beslutas av
föreningsstämman dock högst 1500 kr. Medlemsavgift betalas på det sätt och inom den
tid som stämman beslutar.
§ 8 Uteslutning
En medlem som åsidosatt sina skyldigheter gentemot föreningen får uteslutas.
Uteslutning sker om samtliga övriga ledamöter enas därom på ordinarie eller extra
stämma.
§ 9 Upphörande av medlemskap

Medlemskap upphör vid utgången av det räkenskapsår som slutar tidigast en månad
efter att medlemmen har sagt upp medlemskapet eller uteslutits, utom i de fall som
regleras särskilt i lagen om ekonomiska föreningar.
§ 10 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av samtliga medlemmar. Antalet ledamöter ska vara minst tre och
max åtta. Styrelsen väljs för tiden fram till slutet av nästa föreningsstämma. Styrelsen är
beslutsmässig när samtliga ledamöter är närvarande. Beslut fattas genom samtycke.
Invändningar ska motiveras utifrån organisationens syfte och mål.
§ 11 Revisor
För granskning av föreningens räkenskaper väljs en av medlemmarna till revisor för
tiden fram till slutet av kommande stämma.
§ 12 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari till 31 december.
§ 13 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisning till revisorn senast tre veckor innan ordinarie
stämma. Den ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.
§ 14 Beslutsordning vid stämma
Beslut fattas genom samtycke. Invändningar ska motiveras utifrån organisationens syfte
och mål.
§ 15 Ärenden vid ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls senast sex månader från räkenskapsårets utgång.
Följande ska behandlas på stämman:
1. Val av stämmoordförande och stämmosekreterare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en justerare.
4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut om
hur resultatet ska disponeras.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
10. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
11. Val av styrelseledamöter.
12. Val av revisor.

13. Rekonstituerande av stadgar och beslutsordning. Medlemmarna kommer
överens om hur beslut ska fattas det kommande året.
14. Övriga ärenden.
§ 16 Kallelse till föreningsstämman
Styrelsen sammankallar till föreningsstämman. Kallelsen ska innehålla uppgifter om
vilka ärenden som ska förekomma på stämman. Kallelsen ska utfärdas senast två veckor
före eller tidigast sex veckor före stämman. Kallelsen ska ske genom mail eller brev till
samtliga medlemmar.
§ 17 Föreningens vinst
Fritt eget kapital ska balanseras, fonderas eller delas ut i förhållande till inbetalda
insatser.
§ 18 Upplösning av föreningen
Vid upplösning ska tillgångarna fördelas till medlemmarna utifrån inbetalda insatser.
§ 19 Övrigt
För frågor som inte regleras i denna stadga gäller lagen om ekonomiska föreningar.

