Bygdens framtid!
Föreningen för boende och verksamma i
Tavelsjö- och Rödåbygden från Hissjö till Trollberget inklusive byar
i området runt om i Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner
Vi har i detta område fantastiska förutsättningar! Naturen, vår attraktiva miljö med berg, böljande dalar,
älvslandskap och sjöar samt den relativa närheten till centra som Umeå, Vindeln och Vännäs lägger grunden.
Med gemensamma tag kommer byggande, boende, företagande och engagemang att utvecklas!
Målsättning med föreningen
Utveckling av bygdens näringsliv, bebyggelse och besöksnäring skall förenas med hänsyn till miljö och andra
befintliga värden i området.
Föreningen skall arbeta för att:
-

arbetsgrupper under enkla former kan starta och jobba med tidbegränsade projekt

-

skapa mervärden genom att områdets attraktionskraft höjs och nya arbetstillfällen skapas.

-

bli ett effektivt redskap för enskilda, företag och föreningar i deras ambition att genomföra sina
idéer för att bygden ska bli trivsam och attraktiv att bo och verka i.

-

besök i bygden ska underlättas och sevärdheter och aktiviteter ska tas fram och vidareutvecklas.

-

information om bygden och dess möjligheter ska spridas med utnyttjande av modern teknik.

-

byggandet ska underlättas genom en planering för byggande på attraktiva platser i samklang med
naturen och i samråd med boende, markägare och övriga intressenter.

En hållbar utveckling.
Utvecklingsprojekt
Projekt inom föreningens ram kan drivas av enskilda, företag, föreningar och grupper. Föreningens roll är att
stödja genom att:
-

samla in, ta emot och utveckla idéer,

-

bilda arbetsgrupper inom olika projektområden,

-

underlätta verkställighet och måluppfyllelse,

-

bistå med administration och extern finansiering.

Antagen utvecklingsplan för 2013
a.
b.
c.
d.
e.

Marknadsföring av bygden.
Projekt Tavelsjön Runt och Rödåleden
Projekt Musikfestival Undomsforum i Norr
Projekt 100 bäddar i bygden 2.0
Projekt 100 tomter i bygden

f.
g.
h.
i.

Projekt Tavelsjö Centrum
TuRe Näringslivsforum - träffar
Stödja/medverka i andra projekt i bygden
Kulturhuvudbygd 2014

Styrelsen för 2012 består av personer från hela området:
Göran Sundqvist, ordf.,
Svedjan,
Margaretha Lundquist, v.ordf. ÖstiByn,
Per-Gunnar Olovsson, sekr., Tavelsjö,
Nils-Ola Andersson, kassör., Lillsjöberg,
Mikael Florin,
Liden,

070-646 57 73
070-585 05 48
070-658 90 10
070-668 63 71
0708-66 21 52

Linda Rönnlund
Mickelträsk,
Nils-Åke Sandström, Långviken,
Eva Tjärnström,
Rödåsel,
Alf Söderlund,
Rödåsel,

070-376 71 09
070-637 32 60
070-290 78 78
070-394 41 43

Stadgar och information finns på www.bygdeportalen.se

2013-08-27

Privatpersoner, företag och föreningar kan bli medlemmar. Insatsen som betalas vid inträde i föreningen är för en
insats 99 kr, en medlem kan ha flera insatser, årsavgiften beslutas av stämman.

Bankgiro nr 649-1948.

Medlemsanmälan görs till någon i styrelsen eller via e-post till nils-ola.andersson@tavelsjo.se
FÖRENINGEN FÖR UTVECKLING AV BYGDEN I OCH RUNT TAVELSJÖ-RÖDÅ

Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ekonomisk förening
Svedjan 213, 922 66 Tavelsjö

tel: 070 646 57 73
e-post: goran.sundqvist@tavelsjo.se

Stadgar för Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ekonomisk förening, antagna 2010-06-26 omfattande §§ 1-14
Namnet reviderat efter registrering 2010-08-31
Org nr 769621-9695
§ 1.

Föreningen namn
Föreningens namn är Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling,
ekonomisk förening

§ 2.

Ändamål och verksamhet
Verksamheten har till ändamål att främja medlemmarnas
ekonomiska intressen genom att samordna och främja
utvecklingen i det område som ligger i anslutning till väg 363.

§ 8.

Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst 9
styrelseledamöter. Styrelseledamöter väljs av
föreningsstämman för en tid av ett eller två verksamhetsår
fram till ordinarie föreningsstämma. Valberedningen föreslår
vilka ledamöter som ska väljas på ett respektive två år.

§ 9.

Revisorer
På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas två revisorer
för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Lokalt förankrade idéer och förslag är grunden för föreningens
verksamhet. Initiering av aktiviteter och projekt görs av
medlemmarna inom ramen för de arbetsgrupper som
§ 10.
föreningens styrelse löpande registrerar.
Föreningens styrelse skall årligen, före genomförandet av
årsstämman, presentera en utvecklingsplan där prioriterade
projekt presenteras. Utvecklingsplanen uppdateras
kontinuerligt och delges medlemmarna via föreningens
webbportal.
§ 3.

Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Umeå kommun.

§ 4.

Medlemskap och medlems skyldighet och rättighet
Medlemskap i föreningen är öppet för alla som vill följa
föreningens stadgar och beslut. Att bli invald i någon av
föreningens arbetsgrupper är förenat med medlemskap.

§ 11.

Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 12.

Årsstämma
Vid årsstämman skall följande ärenden behandlas:
1.
Val av ordförande vid stämman samt anmälan om
protokollförare.
2.
Fastställande av röstlängd
3.
Val av justerare.
4.
Fråga om föreningsstämman utlysts i behörig ordning.
5.
Beslut om dagordning vid stämman.
6.
Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse.
7.
Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
samt disposition av årets resultat.
8.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
9.
Beslut angående arvoden till styrelse och revisorer.
10.
Beslut om medlemsavgift för kommande
verksamhetsår.
11.
Beslut om udda antal styrelseledamöter.
12.
Val av styrelseledamöter.
13.
Val av två revisorer.
14.
Val av valberedning.
15.
Beslut angående styrelsens förslag till utvecklingsplan.
16.
Övriga frågor

§ 13.

Kallelse och andra meddelanden
Kallelse till föreningsstämma eller föreningsmöte och övriga
meddelanden sker via e-post, föreningens webbportal och
andra elektroniska media som stämman finner
ändamålsenliga. Kallelse till föreningsstämma skall publiceras
senast tre veckor före stämman. Årsredovisning skall
överlämnas till föreningens revisorer senast 1 mars och fyra
veckor före årsstämman.

§ 14.

Avveckling av föreningen
För avveckling av föreningen krävs att minst 2/3 av
föreningens medlemmar vid ett medlemsmöte röstar för detta.
Eventuella tillgångar återbetalas till medlemmarna i relation till
inbetalda insatser.

Medlemskap kan även beviljas den som endast genom att
betala insats vill stödja föreningens ändamål utan att
medverka i någon av arbetsgruppernas arbete. Både fysiska
och juridiska personer kan vara medlemmar i föreningen.
I kallelse till stämma ska framgå att eventuella frågor/förslag
som medlem vill ta upp vid stämman ska meddelas styrelsen
minst två veckor innan stämman. Medlemmarna kan även ta
upp frågor/förslag under året som då handläggs av styrelsen.
§ 5.

Utvecklingsaktivitet/arbetsgrupp
Alla som bor eller verkar inom föreningens
verksamhetsområde kan initiera utvecklingsaktiviteter
och/eller anmäla sig som deltagare i en eller flera av
föreningens arbetsgrupper. Styrelsen utser sammankallande
och medlemmar i föreningens samtliga arbetsgrupper. Efter
begäran från den som är sammankallande i en arbetsgrupp
kan styrelsen besluta om att begränsa antalet deltagare i
arbetsgruppen.
Den som är sammankallande i en arbetsgrupp har ansvar för
att kontaktuppgifterna om dem som ingår i arbetsgruppen är
korrekta.
Varje utvecklingsaktivitet/arbetsgrupp bedrivs som ett eget
projekt med eget konto i föreningen. Firmatecknare för
arbetsgrupp utses av styrelsen.

§ 6.

§ 7.

Insats
Varje medlem betalar en insats med 99 kr. Styrelsen kan
besluta om att insatsen kan betalas i form av nedlagt arbete i
något av föreningens utvecklingsprojekt. Insatsen återbetalas
inte vid ett eventuellt utträde ur föreningen. Medlem kan delta i
föreningen med flera insatser.
Ekonomiskt stöd
Bidrag som erhålls i samband med en bidragansökan får tas
emot av styrelsen. Övrig sponsring eller bidrag från företag,
organisationer eller privatpersoner får tas emot om detta inte
är förknippat med särskilda villkor. Om bidrag är förknippat
med villkor, måste mottagandet först underställas ett
föreningsmöte för beslut.

Vinst
Uppkommen vinst skall fonderas.

Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om
ekonomiska föreningar

