STADGAR FÖR LUDDINGSBO BYALAG

§1
Till BYALAGET hör varje inom Luddingsbo permanent och fritidsboende, som äger eller hyr bostad samt
personer som har intresse för bygden och dess angelägenheter. Geografiskt omfattas hela Luddingsboområdet:
Luddingsbo Östra – Luddingsbo Gård med kringliggande fastigheter – Luddingsbo Västra – Wik med
kringliggande bebyggelse.
Eventuell BYGÄLD beslutas av byastämman.
§2
Byalagets idé och mål är:
- att på ett varsamt sätt vårda bygdens natur, traditioner, värna dess kulturvärden samt verka för bevarande och
utveckling.
- att initiera och genomföra projekt med inriktning på aktivitet och gemenskap.
- att verka för utveckling som gynnar de boende och ger byn attraktionskraft.
- att verka för en samordning och integration av de två villaområdena och övrig bebyggelse
§3
Byastämma skall hållas minst en gång årligen, varvid utses ett BYARÅD bestående av minst tre personer, där
minst en styrelsemedlem från vardera Föreningen Luddingsbo Västra, respektive Östra Villaområde skall ingå.
§4
Kallelse till byastämman ska ske minst 14 dagar före stämman genom anslag på områdets anslagstavlor.
§5
Byarådet utser byfogde (ordförande), byskattmästare (kassör) samt byskrivare (sekreterare). Byalagets firma
tecknas av byfogden och byskattmästaren var för sig. Byarådet fungerar som förberedande och verkställande
organ för byastämman och har befogenheter att på ett omdömesgillt sätt och efter bästa förmåga handlägga
byalagets angelägenheter och de ärenden som byastämman beslutar.
§6
Byalagets medlemmar åtar sig att delta och medverka i de aktiviteter och gemensamma projekt som beslutas.
Detta arbete kan ske enskilt eller i arbetslag.
§7
Byalagets bokföring sker under särskilda konton av Föreningen Luddingsbo Västra villaområde.
Räkenskaperna granskas vid den årliga revisionen av föreningens revisorer.
§8
Stämman äger rätten att ändra stadgar samt att upplösa föreningen. Styrelsen kan besluta om att
verksamheten läggs i träda. Vid byalagets eventuella upplösande eller beslut om att lägga verksamheten i träda
fördelas befintliga medel, utöver ej redovisad bygdepeng, med 75% till Föreningen Luddingsbo Västra
villaområde och 25% till Föreningen Luddingsbo Östra.
§9
Byalaget har även att verka för anläggande av ett gemensamt fibernät inom verksamhetsområdet.
Nätet skall byggas av byalaget inom ramen för Söderköpings kommuns byalagskoncept enligt särskilda avtal.
Färdigt nät kommer att överlåtas till Söderköpings kommun. Separata avtal upprättas med de medlemmar som
önskar anslutning till fibernätet.
§10
Denna byordning är av byastämman den 12 Juli år 2014 enhälligt antagen och fastställd.

