Stadgar för Klockrike byråd
Antagna på Bystämma den 16 april 2005
§1
Namn
Nätverkets namn är Klockrike byråd.
§2
Ändamål
Klockrike byråd är ett partipolitiskt och religiöst neutralt nätverk som skall verka för Klockrikes
utveckling genom samverkan mellan bygdens föreningar och enskilda personer.
§3
Säte
Klockrike byråd skall ha sitt säte i Klockrike socken, Motala kommun.
§4
Medlemskap
Medlemmar i Klockrike byråd är de av bygdens föreningar som så önskar.
Byrådet skall upprätta en förteckning över de föreningar som ingår i nätverket.
§5
Medlemsavgift
Medlemsavgift uttages ej.
§6
Organ
Klockrike byråds organ är Bystämma och byrådsmöten.
§7
Bystämma
Klockrike byråds verksamhet och räkenskaper redovisas årligen på Bystämma före mars månads
utgång.
På Bystämman har alla klockrikebor närvaro-, yttrande- och rösträtt.
Bystämman fastställer budget och verksamhetsplan för Klockrike byråd samt utser följande
ansvarspersoner med ett års mandattid: Ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare
Bystämman utser två revisorer, en revisorersättare samt valberedning om tre ledamöter med ett års
mandattid.
§8
Byråd
I byrådet ingår ansvarspersoner och representanter från föreningarna i nätverket samt enskilda personer.
Representanterna utses av respektive förening.
På byrådsmöten har alla klockrikebor närvaro- och yttranderätt.
Ansvarspersoner och en föreningsrepresentant från varje förening har rösträtt.
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Det åligger representanterna att föra föreningarnas talan vid byrådets möten samt återkoppla frågor och
diskussioner vid byrådet till respektive föreningar.
Byrådet ansvarar för kallelse till Bystämman minst 2 veckor före.
Kassören ansvarar för räkenskaperna och ansöker tillsammans med ordförande om pengar till Klockrike
byråd.
§9
Verksamhets- och räkenskapsår
Klockrike byråds verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår 1 januari – 31 december.
§ 10 Firmatecknare
Ordförande och kassör tecknar Klockrike byråds firma var för sig.
§ 11 Stadgeändring
För ändring och tillägg av Klockrike byråds stadgar krävs beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra
följande Bystämmor, varav en skall vara ordinarie.
§ 12 Vid eventuell avveckling
Vid eventuell avveckling av Klockrike byråd skall ekonomisk behållning fördelas mellan de föreningar
som är medlemmar.

