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§1 
Mållångens Intresseförening, nedan kallad föreningen, är en ideell förening som bildades sommaren 
1993 i syfte att uppnå en varaktig förändring av gällande villkor för regleringen av sjön Mållången.  
Regleringen anpassades väl till rådande lokala förhållanden från 40-talet fram till 80-talet, vilket 
innebar att onormalt låga vattennivåer under sommaren var väldigt sällsynta och fiskbeståndet var rikt. 
Föreningen har som uttalat mål, sett ur ovan nämnda historiska perspektiv, att säkra acceptabla 
vattennivåer under andra och tredje kvartalet för ett friskt ekosystem och rörligt friluftsliv. Målet kan 
enligt föreningen nås genom att fortsätta verka för en varaktig förändring av villkoren för reglering och 
minimitappning. Risken för att sjön regleras så att den inte stiger till normala sommarnivåer senast 
under årets andra kvartal måste minimeras, samt att nivåerna kan hållas under det tredje kvartalet. 
Förändringen måste enligt föreningen vara väl förankrad, dokumenterad, juridiskt bindande och 
otvetydig för såväl övervakande myndighet som regleringsföretag.  

§2 
Föreningen har som sin andra viktiga uppgift att verka för god sammanhållning och trevnad för föreningens 
medlemmar, att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som är av allmän betydelse för medlemmarna. 
Föreningen kan också vara remissinstans till kommunen och andra samhällsintressenter. Föreningen kan och bör 
söka samverkan med andra föreningar i området i frågor som är av gemensamt intresse. 

§3 
Föreningen äger och förvaltar en eldpallkoja på ön Finnaholmen i Mållången, som arrenderas av föreningen. 

§4 
Medlem i föreningen är markägare, fastighetsägare, arrendatorer och hyresgäster som har mark och /eller bor 
runt sjön. Även andra som utnyttjar Mållångenområdet för fritid och rekreation kan vinna inträde i föreningen. 
Medlemsavgiften fastställs lika för alla medlemmar på årsmötet. Årsmötet kan besluta att en medlemsavgift skall 
gälla för medlemmen, hans/hennes hustru/sambo och barn. 

§5 
Varje vid årsmötet närvarande myndig medlem har en röst. 

§6 
Årsmötet utser för gällande mandatperioder en styrelse som består av fyra (4) ledamöter samt tre (3) 
suppleanter. Varje år väljs två (2) ledamöter för en tid av två år. Avgår styrelseledamot innan den tid 
gått till ända för vilken han utsetts, väljs ny ledamot för återstoden av denna tid. Varje år väljs 
suppleanter för en tid av ett år.  
 
Föreningens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, väljs av årsmötet för en tid av ett år.  
 
Föreningen skall ha två (2) revisorer samt en (1) revisorssuppleant. Varje år väljs en (1) revisor för en 
tid av två år. Vartannat år väljs en (1) revisorssuppleant för en tid av två år. Avgår revisor eller 
revisorssuppleant innan den tid gått till ända för vilken han utsetts, väljs ny ledamot för återstoden av 
denna tid.  
 
Frågan om val av ordförande i föreningen, övriga styrelseledamöter samt revisorer och 
revisorssuppleanter skall varje år förberedas av en valberedning som tillsätts av årsmötet. Till ledamot 
i valberedningen får inte utses styrelseledamot. Valberedningen består av tre (3) ledamöter. Varje år 
väljs en (1) ledamot för en tid av tre år. Avgår ledamot i valberedningen innan den tid gått till ända för 
vilken han utsetts, väljs ny ledamot för återstoden av denna tid. 



§7 
Årsmötet kan besluta att inrätta kommittéer under styrelsen för bevakning av speciella frågor.  

Kommittéer väljs av styrelsen. 
 
Företrädare för dessa kommittéer adjungeras till styrelsen, när styrelsen behandlar frågor av intresse för berörd 
kommitté. 

§8 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. 

§9 
Styrelsens uppgift är att inom ramen för föreningens resurser verkställa årsmötets uppdrag, svara för de löpande 
arbetsuppgifterna, förvalta föreningens medel och för årsmötet redovisa verksamheten under det gångna 
verksamhetsåret och allmänt söka förverkliga föreningens målsättningar. 

§10 
Styrelsen skall sammanträda när ordföranden finner att sammanträde behövs. Kallelse skall av 
ordföranden/sekreteraren utsändas i god tid. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är 
närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 

§11 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är tiden från 1 juni till 31 maj. 

§12 
Årsmötet hålls under juli månad varje år. Föreningens medlemmar skall senast 2 veckor före årsmötet få skriftlig 
kallelse samt förslag till dagordning. 

§13 
Dagordningen vid årsmötet skall utöver andra ärenden innehålla: 

• Val av ordförande och sekreterare för mötet 
• Val av två personer som tillsammans med ordföranden justerar protokollet 
• Fråga om mötets behöriga utlysande 
• Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 
• Föredragning av revisorernas berättelse, beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av 

balansräkningen. 
• Fastställande av årsavgift 
• Behandling av övriga från styrelsen anmälda frågor 
• Val av ordförande 
• Val av styrelseledamöter samt suppleanter 
• Val av revisor samt suppleant 
• Val av valberedning  

§14 
Styrelsen eller revisorer äger rätt att kalla till extra årsmöte 

§15 
Stadgeändring kräver beslut vid två på varandra följande årsmöten med minst två tredjedels majoritet av angivna 
röster. 
 
§16 
Vid upplösning av föreningen beslutar årsmötet om fördelning av föreningens eventuella tillgångar.  


