
STADGAR FÖR LÖNNSKOGSBYGDENS BYALAG 
§1 

Byalagets namn är Lönnskogsbygdens Byalag. 

 

§2 

Byalaget är en partipolitisk obunden förening med uppgift att värna om den egna bygdens utveckling och framtid. 

 

§3 

Byalagets säte är Lönnskogsbygden. 

 

§4  MEDLEMSKAP 

Alla med anknytning till Lönnskogsbygden ska betraktas som medlemmar i Byalaget. 

Lönnskogsbygden omfattar nio byar, Botten, Elofsbyn, Fjäll, Berga, Stenbyn, Lönnskog, Övre Lofterud, Hällesbyn och Råtaka. 

 

§5  AVGIFT 

Eventuell medlemsavgift beslutas av årsmötet. 

 

§6   

Föreningen leds av en sammankallande, en informatör, en kassör och en ledamot. Dessa utses vid årsmötet. Byalaget utser 
arbetsgrupper för olika aktiviteter och representanter i eventuella samrådsgrupper. Vid varje möte med Byalaget utses en 
ordförande och en sekreterare.  

 

§7  SAMMANTRÄDE 

Byalaget bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Mötena ska vara protokollförda. 

 

§8  RÖSTRÄTT 

Varje medlem har en röst 

 

§9  BESLUTSFÖRHET 

Vid Byalagets möten gäller enkel majoritet och vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Om lika röstetal uppstår 
vid personval avgörs valet med lottning.  

 

§10 

Den sammankallande och kassören tecknar föreningen. 

 

 



§11  RÄKENSKAPSÅR 

1 juli -  30 juni utgör Byalagets verksamhets- och räkenskapsår. 

 

§12  REVISION 

I föreningen ska det finnas en revisor och en revisorssuppleant. Revisorn ska avge berättelse över granskningen och om 
ansvarsfrihet tillstyrkes eller inte. 

 

§13  FÖRENINGSMÖTE 

Årsmöte ska hållas före juli månads utgång. 

 

§14  KALLELSE TILL MÖTENA 

Kallelsen ska ske genom personlig kallelse och affischering. Kallelsen skickas tre veckor före årsmötet och till övriga möten 
två veckor i förväg. 

 

§15  ÅRSMÖTET 

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
2. Val av justeringsmän och rösträknare. 
3. Fråga om godkännande av kallelsen. 
4. Fastställande av dagordning. 
5. Byalagets verksamhetsberättelse. 
6. Revisorns berättelse. 
7. Fastställande av balansräkning. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för ledningsgruppen. 
9. Val av sammankallande på två år. 
10. Val av informatör på två år. 
11. Val av kassör. Kassören väljes på två år 
12. Val av ledamot på ett år. 
13. Val av en revisor och en revisorssuppleant. 
14. Val av valberedning bestående av två ledamöter. 
15. Planering av kommande verksamhetsår. 
16. Övriga ärenden 
17. Fastställande av eventuella avgifter. 
18. Årsmötet avslutas. 

 

§16  STADGEÄNDRINGAR 

 

För ändringar av föreningens stadgar, liksom vid nedläggning av föreningen fodras två på varandra följande möten varav ett 
ska vara årsmötesbeslut. Vid nedläggning beslutar medlemmarna hur kvarvarande tillgångar ska disponeras. 


