
Motion 1 - Byalag
Motion till årsmöte 2021 angående namnbyte och uppdatering av föreningens syfte.
Inlämnad av Carl Tönsgård 2021-07-06

Bakgrund
Vi har under senare år sett att föreningens arbete naturligt skiftat från fastighetsrelaterade
frågor som kommunalt avlopp till att främst bestått i att skapa aktiviteter för området
Långasand. Föreningen skapar därmed värde  för en grupp som är större än de som äger
fastigheter i området. De aktiviteter som arrangeras besöks och uppskattas också av de som
hyr, lånar, besöker eller på annat sätt befinner sig i området. Föreslår därför följande:

1. Namnbyte
Byte av föreningens namn från Långasands Fastighetsägareförening till Långasands Byalag.

Syftet med namnbytet är att på ett inkluderande sätt bättre beskriva föreningens verksamhet.

2. Uppdatering av föreningens stadgar
För att inte begränsa medlemskapet till fastighetsägande föreslås följande justeringar av
stadgarna:

§ 1 Ändamål Syfte

Föreningen har till uppgift Långasands Byalag är en ideell förening vars syfte är:
- att tjäna som länk mellan medlemmarna och utgöra ett forum för dem som innehar
fastighet på bor och vistas i Långasand med omnejd för att därigenom skapa garantier för
att området för framtiden i möjligaste mån behålla sin karaktär av trivsam semesterort.
- att tillgodose medlemmarnas gemensamma intressen i den mån det inte tillkommer
kommunen, vägföreningarna eller annan myndighet.

§ 7 Medlemskap

Medlem i föreningen blir den person eller familj som ställer sig bakom föreningens syfte
som äger fastighet inom föreningens verksamhetsområde och betalar in årsavgift till
föreningen. Medlem ska ange fastighetsbeteckningen inom föreningens verksamhets-
område samt, i förekommande fall, folkbokföringsadress om denna är annan än nämnda
fastighet. Om flera personer äger en fastighet ska de hos styrelsen anmäla en av ägarna,
som personligen eller genom ombud, representerar dem gentemot föreningen.

Medlem skall följa föreningens stadgar. När medlemsavgiften är betald är fastighetsägaren
medlem och förs in i medlemsförteckningen.

§ 8 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta skriftligen till styrelsen. Om
utträde beror på överlåtelse av fastigheten skall uppgift om nya ägare anges.

Styrelsen föreslår att denna motion bifalles.


