
STADGAR FÖR BRÄKNE-HOBY –BYGD I SAMVERKAN-IDEELLA 
FÖRENING.

§ 1 FIRMA

Föreningens firma är Bräkne-Hoby –Bygd I Samverkan-ideella förening.

§ 2 ÄNDAMÅL

Föreningen har till ändamål att:
-leda och ansvara för verksamhet som bedrivs under namnet Bygd i Samverkan.
-främja samverkan för att därmed utveckla Bräknebygden.

§ 3 POLITISKT OBUNDEN

Föreningen skall vara politiskt obunden.

§ 4 VERKSAMHETSOMRÅDE

Föreningens verksamhetsområde är Bräknebygden.

§ 5 MEDLEMSKAP

Till medlem antas förening, organisation eller enskild person som främjar samverkan för det i § 2 angivna 
syftet .

Ansökan sker skriftligen till styrelsen, som fattar beslut i ärendet.

§ 6 MEDLEMSAVGIFT

Medlem är skyldig att erlägga medlemsavgift om årsmötet fastställt sådan avgift.

§ 7 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN

Anmälan om utträde skall ske till styrelsen. Eventuell inbetald medlemsavgift för resterande del 
av utträdesåret återbetalas ej.

§ 8 UTESLUTNING

Styrelsen äger rätt att utesluta medlem om förutsättningarna enligt § 6 i dessa stadgar inte 
uppfylles eller om medlemmen ej erlagt eventuell medlemsavgift senast en månad efter 
skriftlig påminnelse.
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§ 9 STYRELSE
Styrelsen är föreningens förvaltande organ och består av ordförande och det antal ledamöter som 
årsmötet beslutar, lägst sju (7) och högst tretton (13) ordinarie ledamöter, inklusive ordförande.
Ordförande väljs för ett år och övriga ledamöter väljs på två år. Därvid bör tillses, så att ny-eller 
omval sker av halva styrelsen varje år.
Styrelsen konstituerar sig efter årsmötet. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott på högst fem 
personer i vilket ordföranden och vice ordföranden skall ingå.
Styrelsen är beslutsför när antalet ledamöter överstiger halva antalet ordinarie ledamöter. 
Styrelsen är skyldig att föra protokoll vid sammanträdet, justeringsman väljs, när protokollet är 
justerat är det godkänt.
Styrelsen är skyldig att föra förteckning över föreningens medlemmar.
Kallelse till möte med styrelsen skall vara ledamot tillhanda senast en vecka före sammanträdet 
och åtföljas av handlingar avseende de ärenden som skall behandlas.
Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som 
ordföranden biträder.

§ 10 FIRMATECKNING

Föreningens firma får tecknas av den eller dem, som styrelsen därtill utser.

§ 11 RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 12 ÅRSREDOVISNING

Styrelsen är skyldig att upprätta och avlämna årsredovisningshandlingar omfattande 
årsredogörelse, resultaträkning och balansräkning.
Årsredovisningen skall lämnas till revisorerna senast fyra veckor före ordinarie årsmöte.

§ 13 REVISORER

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen vid årsmötet för 
tiden fram till dess nästa ordinarie årsmöte två (2) revisorer och en (1) suppleant.

§ 14 REVISION
Årsrevisionen skall vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till styrelsen senast två (2) 
veckor före ordinarie årsmöte.

§ 15 ÅRSMÖTE

Årsmötet hålles senast den 31 maj och kallelse utfärdas senast 30 dagar före.
Alla styrelsemedlemmar och enskilda personmedlemmar har rösträtt på årsmötet. Till årsmötet har varje 
medlemsförening rätt att utse två (2) ombud med rösträtt. En person kan endast utöva en röst.

Sid. 2/4



Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Upprop och fastställande av röstlängd.
 2. Val av ordförande för mötet.( Helst ingen från styrelsen.)
 3. Val av sekreterare för mötet.
 4. Val av2 protokolljusterare är tillika rösträknare.
 5. Fråga om sammanträdet har utlysts i stadgad ordning.
 6. Styrelsens berättelse om verksamheten under det gångna året.
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning).
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Val av ordförande för 1 år.
 11. Val styrelseledamöter ( halva på 2 år).
 12. Val av revisorer och ersättare.
 13. Val av 3 personer till valberedning varav en sammankallande.
 14. Val av firmatecknare för föreningen.
 15. Motioner till årsmötet.
 16.Beslut om eventuell medlemsavgift.
 17. Övriga i kallelsen upptagna ärenden och övriga eventuella ärenden som årsmötet enhälligt 
beslutat skall upptas till behandling.
 18. Avslutning.

§ 16 MOTIONER

Medlem har rätt att inkomma med motion som skall ha inkommit till styrelsen senast i januari före 
årsmötet.

§ 17 ÅLIGGANDE

1. Ordföranden åligger att tillse, att av årsmötet och styrelsen fattade beslut genomföres samt 
att hålla kontakt med lokala myndigheter och organisationer.
2. Styrelsen åligger:

Att leda föreningens verksamhet
Att utse firmatecknare. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar, av 
särskild person.
Att årligen till årsmötet lämna redogörelse för verksamhet och förvaltning.
Att utarbeta förslag till budget.

§ 18 ÄNDRING AV STADGAR/FÖRENINGSUPPLÖSNING

Årsmötet beslutar om förändringar i föreningens stadgar och föreningsupplösning. Härför fodras , 
att beslut tages vid 2 på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie. Vid sista behandlingen 
skall minst 2/3 av de röstande bifall beslutet. Beslut om tillgångar och skyldigheter fattas vid 
samma medlemsmöte som beslutar om föreningens upplösning.
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Antagande av stadgar för Bräkne-Hoby–Bygd i Samverkan - ideella förening 2018-10-08

Dessa reviderade stadgar antogs vid årsmöte den 26 februari 2018 och vid extra årsmöte den 10 oktober 
2018 med Bräkne-Hoby - Bygd i Samverkan - ideella förening.  

Bräkne-Hoby den 11 februari 2019

____________________________________                                                    _____________________________
Björn Rosspher ordförande vid extraårsmötet Erika von Buxhoeveden sekreterare

____________________________________                                                   ______________________________
Kristina Rubèr  justerare                                                                                          Berit Ljungstöm justerare
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