
 

Stadgar för föreningen ”Rätansbygdens  byalag” antagna vid 

 extra årsmöte den 11 augusti 2011.  

1. Mål och syfte 

Föreningens mål och syfte är att verka för en positiv utveckling av bygden genom 

att arbeta för att skapa goda levnadsvillkor och en god samhällsservice för 

befolkningen. Ett konkret mål är att bryta den negativa befolkningsutvecklingen 

och medverka till en ökning av befolkningen med en positiv demografisk struktur. 

2. Föreningens namn 

Föreningens namn är Rätansbygdens byalag. Den har sitt säte i Rätan. 

 

3.  Uppgifter 

Föreningens uppgifter: 

a) Arbeta med utvecklingsprojekt för Rätans-bygden 

b) Bevaka bygdens intressen i samband med vindkraftsutbyggnaden 

c) Företräda bygden i olika sammanhang när det gäller att bevaka bygdens intressen. 

   (Detta får inte innebära intrång i någon enskilds eller organisaions rätt och intresse) 

d)Verk a för samverkan mellan olika ideella organisationer i bygden 

 

4.  Organisation 

a)Medlemmar i föreningen är organisationer;  föreningar, stiftelser, institutioner och 

företag  verksamma i bygden. 

b)Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmöte varav ett årligen är årsmöte, 

vilket ska hållas senat den 31 mars varje år. 

c)Medlemsorganisation har rätt att till föreningsmöte sända två representanter.* 

d)Beslut i föreningsmöte och styrelse fattas genom enkel majoritet. 

e)Föreningsmötet eller styrelsen kan utse kommittéer eller arbetsgrupper för särskilda 

uppgifter  

 

5.  Föreningsmöten 

Kallelse till föreningsmöten sker skriftligen till medlemmarna senast 14 dagar före 

sammanträdet. 

Vid föreningens ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas 

1.Val av ordförande och sekreterare för mötet 

2.Val av två justeringspersoner , tillika rösträknare, att jämte ordförande justera                                           

protokollet. 

3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst. 

4. Fastställande av dagordning. 

5  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste  

räkenskapsåret. 

6. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret. 



7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

8. Fastställande av medlemsavgifter. 

9. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 

10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande 

verksamhets-/räkenskapsåret 

11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år. 

12. Val av övriga ledamöter samt ersättare för en tid av 2 år. 

       Vid första ordinarie årsmöte väljs halva antalet ledamöter för 1 år 

13. Val av revisorer samt ersättare. 

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

15. Övriga frågor. 

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får 

inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet. 

 

6.  Extra årsmöte 

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när 

minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till 

styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att 

mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen 

behandlas 

7.  Styrelse 

Föreningens arbete leds av en styrelse om minst sju ledamöter och tre suppleanter. 

Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. För att 

beslut ska vara giltigt krävs alltid att minst halva antalet ledamöter är eniga om 

beslutet.  Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av ordförande. 

Uppgifter  

a)Styrelsen har ansvar för föreningens ekonomi och handlägger alla löpande ärenden.   

b) Den ska leda arbetet i de projekt som kan komma att bli en stor del av föreningens 

arbete. 

c) Styrelsen förbereder ärenden inför föreningsmötet som ska besluta i alla ärenden av 

principiell art. 

 

8.  Ändring av stadgar 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med två tredjedels 

majoritet . Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av 

medlemsorganisation som av styrelsen. 

 

9.  Beslut, omröstning och beslutsmässighet i föreningsmöte 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation), eller om så begärs, efter omröstning 

(votering) 

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon 

begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel 



majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker 

dock avgörandet genom lottning. 

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för 

vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. 

Mötet är beslutsmässigt om minst halva antalet medlemmar är närvarande. 

10.  Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet 

avgivna  röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till 

annat representativt organ för Rätansbygden.  

Att ovanstående stadgar blivit behörigen antagna vid extra årsmöte den 11 aug. 2011 

betygar. 

 

/Ivan Magnusson/  /Christina Torung/ 

Årsmötets ordförande  Årsmötets sekreterare 

 

 

*Dock gäller att varje medlemsorganisation endast har en röst. 


