Förslag 2017-10-02
Stadgar för Mellösa Bygderåd
§1 Namn
Föreningens namn och firma är Mellösa Bygderåd.
Det är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden.
Verksamheten ska utgå ifrån alla människors lika värde och en demokratisk värdegrund.
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och
samvete och bör handla mot varandra i en anda av gemenskap.
Föreningen har sitt säte i Mellösa, Flens kommun.
Mellösa har drygt 1200 invånare räknat på tätort och landsbygd, exkl. Hälleforsnäs.
§2 Syfte och målsättning
Föreningen ska verka för
- att skapa förutsättning och delaktighet för alla som bor i Mellösa
- att vara en aktiv part i samarbetet för invånare, kommun, företag, föreningar och
övriga organisationer i Mellösa
- att skapa utrymme för dialog, samtal och idéspridning
- att verka för en levande landsbygd
- att skapa förutsättningar för människor, verksamheter och företag att växa och utvecklas.
§3 Medlemskap
Till medlem kan antas person, familj, förening eller företag med intresse för föreningens
ändamål.
Medlemskap ska anses gälla då medlemsavgift inbetalats.
Under året inbetald avgift ska anses berättiga till rösträtt på ordinarie årsmöte och extra
föreningsstämma.
Medlem har rätt att när som helst efter meddelande till styrelsen utträda ur föreningen.
Medlem som aktivt motarbetar föreningens syften kan uteslutas av styrelsen.
§4 Avgifter
Medlemsavgiftens storlek beslutas av Bygderådets årstämma.
§5 Styrelse/konstituering
Mellösa Bygderåds högsta beslutande organ är årsstämman.
Bygderådets styrelse är föreningens vardagliga beslutande organ och ska se till att föreningen
bedrivs enligt stadgarna och att medlemmarnas intressen tas tillvara.
Styrelsen ansvarar gemensamt för föreningens tillgångar.
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 10 ledamöter med lägst 1 och högst 3 suppleanter.
Till ledamot i styrelsen kan endast medlem väljas.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Konstituering bör ske omedelbart efter stämman.

Mandattiden för ordförande är 1 år.
Styrelsen ska vara sammansatt så att mandatperioden inte löper ut samtidigt för samtliga
ledamöter.

Styrelsen sammanträder minst 2 gånger per år och därutöver när ordföranden eller minst 2 av
styrelsens ledamöter så påfordrar.
För giltigt beslut i styrelsen erfordras att mer än hälften av hela antalet ledamöter är
närvarande och att mer än 3/4 av dem biträder beslutet.
Styrelsens sammanträden skall protokollföras.
Kassören svarar för föreningens fortlöpande ekonomiska verksamhet.
Kassören lämnar ekonomisk redogörelse till styrelsemötena.
Kassören upprättar, inför årsmötet, resultat- och balansräkning.
Särskilda frågor för kortare eller längre tid adjungeras personer. De som adjungeras till
styrelsen har ingen besluts- eller förslagsrätt.
§6 Valberedning
Valberedningen ska bestå av 2 personer och 1 suppleant.
Valberedningen utses av föreningsstämman.
Valberedningen ska, senast 2 veckor före årsmötet, lämna sitt förslag till styrelsen på de
styrelseledamöter som ska väljas på årsmötet samt vilka som kvarstår till nästa års stämma.
§7 Firmateckning
Styrelsen utser firmatecknare.
Ordförande och kassör får tillsammans teckna avtal och ta ut pengar från föreningens konto.
I löpande ärenden tecknas firman av ordförande tillsammans med minst 2 av styrelsens övriga
ledamöter.
§8 Räkenskapsår
Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår är kalenderår.
§9 Granskning och Revision
För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper väljer föreningsstämman 1 revisor
och 1 suppleant för tiden fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma.
§10 Handlingar
Det åligger styrelsen att senast 4 veckor före årsstämman överlämna erforderliga handlingar
till revisorn.
§11Revisionsberättelse
Revisorn skall efter verkställd revision avge en undertecknad revisionsberättelse med
uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen. Berättelsen skall överlämnas till styrelsen senast 2
veckor före ordinarie föreningsstämma.

§12 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen och äga rum före utgången av mars månad.
Styrelsen skall till stämman avlämna resultat- och balansräkning samt årsberättelse.
§13 Kallelse
Kallelse till föreningsstämma sker via e-post, anslagstavla och hemsida senast 3 veckor före
stämman.
§14 Ärenden vid föreningsstämma
Dagordning och fastställande av ärenden vid ordinarie föreningsstämma.
1. Stämmans öppnande
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för
föreningsstämman
4. Fastställande av dagordning
5. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter för kommande mandatperiod
6. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd
7. Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret
8. Revisorns berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust
12. Beslut om årsavgift
13. Beslut om arvode till styrelse och revisorer
14. Av styrelsen hänskjutna frågor
15. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden
16. Val av ordförande
17. Val av styrelseledamöter jämte ersättare
18. Val av revisor jämte ersättare
19. Fastställande av antal ledamöter i valberedning
20. Val av valberedning
21. Övriga ärenden
§15 Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.
Motion som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast den 31
januari.
§16 Extra föreningsstämma
Kallelse till extra föreningsstämma sker via e-post, anslagstavla och hemsida.
Kallelseåtgärd skall vara vidtagen tidigast 4 veckor och senast 1 vecka före extra
föreningsstämma.
§17 Omröstning

Omröstning vid stämma sker öppet. Val sker öppet om inte någon röstberättigad begär annat.
Vid lika röstetal i fråga om val sker avgörande genom lottning.
§18 Förslagsrätt och rösträtt
Alla beslut vid stämman utövas av medlemmar upptagna i röstlängd och som fullgjort sina
förpliktelser mot föreningen. Röstberättigad får som ombud genom fullmakt företräda endast
en medlem. Fullmakten skall vara skriftlig, dagtecknad och gäller högst ett år från
dagtecknandet om inte kortare period angivits. Gäller endast för stämman.

§19 Uteslutning
Medlem, som påtagligt motverkat Bygderådets ändamål eller inte betalat sin avgift i tid, kan
uteslutas ur Bygderådet.
§20 Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av föreningsstämman om minst 4/5 av de
närvarande så beslutar. För att vara beslutför måste minst hälften av föreningens medlemmar
närvara.
§21 Upplösning
Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna överföras till organisation/er eller
motsvarande som fortsätter att arbeta för samhällets utveckling, beslut om detta skall tas av
stämma.

