
Stadgar Lunds Byaförening. 

 
§ 1. Uppgift och ändamål 

1. Föreningens namn är Lunds Byaförening.  
2. Föreningens uppgift är att skapa samhörighet mellan generationer och olika 

delar av byn. Stimulera till byaengagemang. Utveckla byn och göra den mer 
levande och intressant. 

3. Ta vara på byns intressen, även mot myndigheter och eventuellt driva sådana 
frågor.  

§ 2. Medlemskap 

1. Alla personer bosatta i Lunds by har möjlighet att lösa medlemskap. 
Medlemskap kan efter ansökan också vinnas av utom byn boende personer 
som vill omfatta föreningens ändamål. 

2. Medlemskap i föreningen beviljas av styrelsen.  
3. Medlem erlägger en årsavgift som beslutas av årsmötet.  
4. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem:  

Som uppenbart skadar föreningen och dess verksamhet. 

Som trots påminnelser under längre tid underlåter sig att betala årsavgift. 

5. Varje medlem över 15 år har yttrande, förslags och rösträtt vid föreningens års 
och föreningsmöten.  

6. Varje medlem har en röst. 

§ 3. Föreningens verksamhetsår 
Föreningens verksamhetsår är 1/9 – 31/8 

§ 4. Årsmöte och föreningsmöte 

1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans och hålles före utgången av 
oktober månad.  

2. Föreningsmöte eller extra årsmöte hålles då styrelsen eller revisorerna anser 
det nödvändigt, eller då minst en fjärdedel av föreningens medlemmar begär 
det. Sådan begäran ska ske skriftligen till styrelsen med angivande av ärende 
och motivering.  

3. Kallelse till års- eller föreningsmöte utgår senast 14 dagar före utsatt datum. 
Kallelsen utfärdas av styrelsen och på sådant sätt som den finner lämpligt.  



4. Vid årsmötet ska följande ärende förekomma:  

Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Val av 2 protokolljusterare. 

Dagordningens godkännande 

Fråga om kallelse till mötet utgått i stadgeenlig ordning. 

Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret. 

Revisorernas berättelse. 

Fråga om ansvarsfrihet. 

Fastställande av årsavgift. 

Val av ordförande för två år. 

Val av kassör för två år. 

Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen. 

Val av revisorer och suppleanter. 

Val av valberedning på minst tre personer. 

Motioner och styrelseförslag. 

Övriga frågor. 

 

5. Röstning sker öppet om inte annat begärs. Vid lika röstetal har ordförande en 
utslagsröst. 

6.  Mandattid för styrelseledamot är 2 år, varav 3 väljes det ena året och 2 det 
andra. Suppleanter väljes för 1 år.  

7. Alla beslut utom i fråga om stadgeändring och upplösning, fattas med enkel 
majoritet. 



 

§ 5. Styrelse 

1. Föreningens styrelse består av 5 ledamöter inkluderat ordförande och kassör 
och 3 suppleanter. 

 Styrelsen har till uppgift: 
 Att planera och leda föreningens angelägenheter. 
 Att förvalta föreningens tillgångar. 
 Att tillse att ordentliga räkenskaper förs. 
 Att ansvara för protokoll och medlemsförteckning. 
 Att förbereda förenings och årsmötesärenden. 
 Att ansvara för att fattade beslut blir verkställda. 

2. Vid årsmötet avgår ur styrelsen de vars mandattid utgår. Avgående ledamot 
kan omväljas. Avgår ledamot före mandattidens utgång sker fyllnadsval för 
återstående tidsperiod.  

3. Styrelsen är beslutsmässig om fyra ledamöter eller suppleanter är närvarande. 
4. Beslut är giltigt om minst fyra är eniga. 
5. Kallelse skickas alltid till samtliga suppleanter. 

§ 6. Ekonomi. 

1. Föreningen firma tecknas av styrelsen som helhet, eller av den eller de som 
styrelsen utser.  

2. Föreningens räkenskaper avslutas 31 augusti och skall vara tillgängliga för 
revision senast innan september månads utgång.  

3. Revisorerna ska till föreningens styrelse avlämna en till föreningen ställd 
revisionsberättelse där ansvarsfrihet för styrelsen av eller tillstyrkes. Styrelsen 
har att avge skriftlig förklaring inför årsmötet över anmärkningar gjorda av 
revisorerna.  

4. Ingen enskild medlem har rätt att göra anspråk på andel av föreningens 
tillgångar. 

§ 7.  Stadgeändring. 

1. För ändring av dessa stadgar krävs likalydande beslut med två tredjedels 
majoritet av de avgivna rösterna vid två på varandra följande föreningsmöten, 
varav ett ordinarie årsmöte och med minst en månads mellanrum. 

2. Förslaget till stadgeändring skall meddelas vid kallelsen. 

§ 8.  Upplösning. 

1. För föreningens upplösning krävs likalydande beslut med två tredjedels 
majoritet av de avgivna rösterna vid två på varandra följande föreningsmöten, 
varav ett ordinarie årsmöte och med minst en månads mellanrum.  

2. Upplöses föreningen skall föreningens tillgångar tillfalla medlemmarna.  


