
FÖRSLAG TILL: Stadgar för Rydsgårds byalag 
 

Ändringarna är skrivna kursivt i texten 

Syfte 

Rydsgårds byalag som är en ideell förening skall vara politiskt obundet och ha till ändamål att 

verka för samhörighet och gemenskap. Byalaget skall också genom olika aktiviteter vårda och 

skapa intresse för bygdens landskap, historia, byggnader och kultur samt tillvarataga sina 

medlemmars intresse för samhället Rydsgård med omnejds framtida utveckling. 

Organisation 

Byalagets högsta instans är årsmötet som består av samtliga röstberättigade medlemmar i 

byalaget. Verkställande och förvaltande organ är styrelsen. Olika aktivitetslag utses av styrelsen. 

Medlemskap 

Som medlem i byalaget upptas den som årligen erlägger en av årsmötet fastställd avgift. Typ av 

medlemskap kan vara enskilt eller familjemedlemskap. Sistnämnda innefattar samtliga 

familjemedlemmar i ett hushåll. 

Beslutande organ 

Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) och extra allmänt möte, samt 

styrelsen. Högsta beslutande organ är de två förstnämnda.  

Styrelsen utgöres av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, tre ordinarie ledamöter 

jämte fyra suppleanter. Valbar till styrelsen är röstberättigad medlem. Ordföranden väljs för ett 

år. Övriga styrelseledamöter väljs så att hälften utses för två år. Fyllnadsval tillämpas. Styrelsen 

konstituerar sig själv och är beslutsmässig då minst fem av ledamöterna är närvarande. 

Ordföranden äger utslagsröst vid lika röstetal. 

Styrelsen skall årligen hålla minst fyra protokollförda sammanträden. Ordföranden kallar 

styrelsen till möte minst en vecka i förväg. Även måste ordföranden kalla styrelsen om minst 

hälften av ledamöterna så önskar. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för de medel 

som står under dess förvaltning. 

Styrelsens åligganden 

1. Verka för föreningens syften och ansvara för löpande verksamhet. 

2. Ansvara för föreningens medel. 

3. Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt underställa dessa till revisorernas 

granskning. 

4. Företräda föreningen inför myndigheter och andra organisationer. 

Valberedning 

Valberedning väljs för ett år vid årsstämman och skall bestå av tre ledamöter varav en 

sammankallande. 

Årsstämma 

Byalagets ordinarie årsstämma avhålls senast februari månads utgång. Extra stämma kan även 

hållas på begäran av revisorerna eller då minst tio procent av de röstberättigade medlemmarna 

skriftligt begär detta. Kallelse till årsstämma utlyses av styrelsen senast 14 dagar dessförinnan. 

Vid extra stämma skall förekomma punkterna 1 – 5 enligt dagordning vid årsmöte. 

Därutöver skall förekomma de ärenden för vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får inte 



förekomma. Årsmöte och extra allmänt möte är beslutsmässiga med det antal röstberättigade 

medlemmar som deltar i mötet. Röstberättigad är den som erlagt medlemsavgift, varit medlem i 

minst två månader samt är myndig. Röstning med fullmakt är ej tillåten. Röstning skall ske öppet. 

Vid val kan dock sluten röstning begäras. Enkel majoritet gäller och mötesordföranden har 

utslagsröst. Vid lika röstetal vid val sker lottning. Förslag till dagordning, valberedningens förslag 

samt motioner med styrelsens yttrande delges med kallelsen till årsstämman. 

Ärenden vid årsstämma 

1. Val av ordförande för mötet. 

2. Upprättande av röstlängd. 

3. Vala av sekreterare för mötet. 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet. 

5. Fastställande om mötet har blivit utlyst i laga ordning. 

6. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse. 

7. Revisorernas berättelse. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

9. Fastställande av balansräkningen. 

10. Beslut om antal styrelseledamöter inom de genom stadgarna fastställda antalet. 

11. Val av ordförande för ett år. 

12. Val av övriga styrelseledamöter. 

13. Val av revisorer och revisorsuppleanter. 

14. Val på ett år av valberedning. 

15. Fastställande av årsavgift. 

16. Övriga ärenden som enligt stadgarna kan upptas till beslut på årsmötet.  

Revisorer 

Två revisorer och en revisorssuppleant väljs för ett år. Dessa har till uppgift att granska 

styrelsens förvaltning samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. 

Motioner 

Motioner skall skriftligen vara inlämnade till styrelsen senast den 10 januari. 

Stadgeändringar och byalagets upplösande 

Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller enskild medlem och skall inges till 

styrelsen senast två månader före allmänt möte och av styrelsen hållas tillgängligt för enskilda 

medlemmar senast en månad före sådant möte. 

För ändring av dessa stadgar eller upplösande av byalaget fordras beslut med tvåtredjedels 

majoritet på två efter varandra följande allmänna möten varav det första skall vara årsmöte. Det 

förra skall avhållas tidigast tre månader efter det första. Vid upplösning eller avslutning av 

föreningen ska byalagets tillgångar tillfalla Bygdegården Rydsgårdshus. 

Tillgångar disponeras enligt årsmötets bestämmande. 

Firmateckning 

Firmateckning sker på sätt som styrelsen bestämmer. 

Ekonomiskt ansvar 

För föreningens förbindelser häftar endast föreningens tillgångar.  



Revision 

För granskning av föreningens räkenskaper utses två revisorer jämte suppleanter för dessa. 

Revisorer och suppleanter utses av årsmötet. 

Tvister 

Mellan någon av parterna förening, styrelse, -ledamot, eller enskild medlem uppkommen tvist 

får ej dragas inför allmän domstol utan skall avgöras av skiljemän enligt lag om skiljemän. 

Utträde och uteslutning 
 Medlem som önskar utträda ur föreningen skall göra anmälan därom till styrelsen.  

Styrelsen kan besluta att medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens syften, ej rättar sig 

efter stadgarna eller på annat sätt skadat eller skäligen kan befaras komma att skada föreningen 

eller dess verksamhet, uteslutes. För beslut om uteslutning erfordras 2/3 majoritet bland de vid 

styrelsesammanträdet närvarande medlemmarna. Inbetald årsavgift för medlem som önskar 

utträde eller utesluts återbetalas ej. 


