
Stadgar för Utomhertens bygdeförening 2011-05-17

§ 1 Namn
Föreningen namn är Utomhertens bygdeförening.

§ 2 Mål
Föreningen skall verka för bygdens gemensamma fortlevnad och utveckling.

§ 3 Verksamhetsområde
Föreningens verksamhetsområde är byarna Herte, Hå, Hällbo, Åsveden, Gustavsfors, 
Flugbo, Belsbo, Östansjö, Knisselbo, Västansjö, Rickebo, Gällsjön och Stenbo.

§ 4 Medlemskap
Är den som betalt inträdesavgift i föreningen. Utträde sker genom att man blir utesluten ur 
föreningen eller avlider. Utesluten blir man om styrelsen fattar beslut om detta. Grund för 
uteslutning är om man arbetar mot föreningens syfte, eller på annat sätt motarbetar 
föreningen.

§ 5 Röstetal
Alla medlemmar äger en röst var.

§ 6 Årsavgift
Årsmötet eller medlemsmöte fastställer inträdesavgift till nästa årsmöte eller medlemsmöte.  

§ 7 Styrelse
Styrelsen väljs av årsmötet och ska bestå av ordförande, som väljs på ett (1) år, och 5 till 11 
ledamöter, som väljs på två (2) år. Styrelsen leder föreningens verksamhet enligt stadgar och 
årsmötets beslut. Styrelsen fördelar arbetsuppgifterna inom sig. Styrelsen är beslutför då 
minst fyra (4) ledamöter är närvarande och kallelse har utgått till samtliga. Ordförande har 
utslagsröst.

§ 8 Firma
Föreningen firma tecknas av ordförande och den eller de ledamöter som utses av styrelsen.

§ 9 Årsmöte
Årsmötet utser två (2) revisorer och en till två (1 - 2) revisorssuppleanter för granskning av 
styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper. Vid årsmötet behandlas förslag av 
medlemmar eller styrelse, som kommit styrelsen till handa senast tre (3) veckor före 
årsmötet. Årsmöte ska hållas årligen före april månads utgång. Kallelse ska ske med annons i 
lokaltidning och anslås. Kallelse ska ske senast två (2) veckor och högst fyra (4) före 
årsmötesdagen. 

§ 10 Medlemsmöte
Medlemsmöte skall hållas, om minst 50 medlemmar begär det eller om styrelsen så beslutar. 
Kallelse till medlemsmöte ska ske på samma sätt som till årsmöte. Det måste gå minst två (2) 
veckor mellan medlemsmöte och årsmöte.



§ 11 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår utgörs av kalenderår.

§ 12 Dagordning vid årsmöte
1. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden ingå.
2. Val av ordförande, sekreterare, och justeringsmän/rösträknare för årsmötet.
3. Godkännande av kallelsen.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Verksamhetsberättelsen.
6. Bokslut och ekonomisk berättelse.
7. Revisionsberättelse.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
9. Förslag från medlemmar och från styrelse.
10. Inträdesavgiften. 
11. Val av ordförande på ett (1) år.
12. Val av hälften av styrelsen för två (2) år.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter för ett (1) år.
14. Val av valberedning för ett (1) år.

§ 13 Stadgeändringar
Beslut om ändringar av stadgarna är giltigt om det fattas vid två av varandra följande 
medlemsmöten, varav det ena ska vara årsmöte. Det ska gå minst två (2) veckor och högst 
fyra (4) veckor mellan årsmöte och medlemsmöte.

§ 14 Föreningen upplösande
Beslut om föreningens upplösande kan fattas av två (2) på varandra följande medlemsmöten, 
varav det ena ska vara årsmöte. Beslut ska fattas med minst 2/3-dels majoritet. Eventuella 
tillgångar ska då tillfalla andra föreningar med liknande verksamhet enligt årsmötets beslut. 
Det skall gå minst två (2) veckor mellan dessa möten.

Stadgan fastställd vid årsmöte den 17 april samt, medlemsmöte den 17 maj 2011

Justeras

…………………………………… …………………………………………
Inga Malm Ingrid Johansson
Ordförande Justerare

…………………………………… …………………………………………
Björn Jonsing Inge Cedergren
Justerare Sekreterare


