
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STADGAR FÖR 

ÖSTERFÄRNEBO SOCKENS 

UTVECKLINGSGRUPP 
 

 

Fastställda vid årsmöte 1 maj 2020 och extra årsmöte 23 aug 2020. 

 

 

 
 



1 § ORGANISATIONSFORM 
Utvecklingsgruppen i Österfärnebo är en ideell förening för socknen. Föreningen skall verka som ortens 
byalag.  
Österfärnebo sockens utvecklingsgrupp är partipolitiskt och religiöst obunden. 

 
2 § SYFTE 

Föreningens syfte är att verka för att Österfärnebo sockens resurser i form av 
- kreativa människor 
- materiella resurser 
- kulturella arv 
- infrastruktur 
tas tillvara och utvecklas så att arbetstillfällen skapas, miljön vårdas och goda livsmöjligheter erbjuds 
bygdens innevånare. Detta sker i samverkan med socknens föreningar och företag. 

 
3 § ORGAN 

Föreningens organ är 
- årsmöte 
- styrelse 
- revisorer 
- valberedning 
- extra årsmöte  

 
4 § MEDLEMMAR 

Medlem i föreningen är den som är skriven eller bor inom Österfärnebo socken eller innehar fastighet 
inom nämnda område samt erlagt medlemsavgift. Rösträtt vid föreningens möten har man från det år man 
fyller 12 år. Rösträtt kan inte utövas genom ombud. Annan person kan vara stödjande medlem, dock ej 
med rösträtt. 

 
5 § STYRELSE 

Föreningens styrelse består av två ordföranden, med inbördes jämlika rollfördelning, och minst 5 
ledamöter samt 2 suppleanter. Ordförandena väljs av årsmöte på 1 år i taget. Övriga ledamöter väljs på 2 
år. Hälften av ledamöterna väljs vid varje årsmöte.  
Mandatperioden för suppleanterna är ett år.  
Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer.  

 
6 § FIRMATECKNING 

Föreningens firma tecknas av ordförandena och kassören var och en för sig. 
 
7 § SÄTE 

Styrelsen har sitt säte i Österfärnebo socken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län. 
 

8 § VERKSAMHETSÅR 
Föreningens verksamhetsår löper enligt kalenderår. 
 

9 § FÖRENINGSMÖTE 
Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på möte som kan 
vara årsmöte, extra årsmöte eller föreningsmöte. Vid föreningsmöte har varje medlem en röst. 
Styrelsemedlem har dock ej rösträtt vid behandling av ansvarsfrihet eller val av revisorer. 
 
Vid begärd votering sker omröstning normalt genom öppen omröstning. Vid personval sker omröstning 
genom sluten omröstning. Vid omröstning genom öppen omröstning vinner det förslag mötes-ordföranden 
biträder vid lika röstetal. Vid sluten omröstning avgör lotten. Om en medlem begär sluten omröstning i 



sakfråga skall sluten omröstning hållas och i en sådan omröstning avgör lotten vid lika röstetal. Styrelsen 
skall tillämpa samma regler vid omröstningar.  
 
Årsmöte skall hållas före april månads utgång på plats och tid som bestäms av styrelsen.  
 
Föreningsmöte kan hållas när styrelsen så anser erforderligt eller då minst 5 %  av medlemmarna så hos 
styrelsen skriftligen begär. 
 
Samtliga årsmöten skall hållas inom socknen. 
 
Kallelse skall utannonseras lokalt senast två veckor före årsmötet eller föreningsmötet. Valberedningens 
förslag och övriga handlingar hålls tillgängliga enligt föreningsstämmans årliga beslut senast en vecka 
före mötet. 

 
10 § MOTIONER 

Motioner till årsmötet skall finnas styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet.  
 
11 § ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTE 

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma.: 
1. Mötets öppnande. 
2. Val av ordförande att leda förhandlingarna. 
3. Val av sekreterare för mötets förhandlingar 
4. Upprättande av röstlängd. 
5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet. 
6. Fråga om mötet är behörigt utlyst. 
7. Fastställande av dagordningen. 
8. Föredragande a styrelsens verksamhetsberättelse. 
9. Föredragande av revisorernas berättelse. 
10. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av tillgängliga vinstmedel. 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. 
12. Beslut om årsavgift till föreningen för innevarande verksamhetsår. 
13. Val av två ordföranden på ett år. 
14. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter på två år. 
15. Val av två styrelsesuppleanter på ett år. 
16. Val av två revisorer på ett år. 
17. Val av två revisorssuppleanter på ett år. 
18. Val av tre ledamöter i valberedningen på ett år, varav en sammankallande. 
19. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild medlem hos styrelsen 

skriftligt begärt. 
20. Övriga ärenden. 
21. Mötets avslutande. 

 
12 § VALBARA PERSONER 

Till ledamot eller suppleant i styrelsen kan endast väljas person som är skriven och/eller boende inom 
socknen. 

 
13 § STYRELSEMÖTE 

Som mötesordförande fungerar en av föreningens ordföranden, i den mån inte mötet bestämmer 
annorlunda. Över styrelsemöte förs protokoll, som justeras av en vid mötet vald justerare. 

 
14 § STYRELSENS UPPGIFTER  

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på 
föreningens vägnar i alla ärenden vars handläggning icke regleras av dessa stadgar. 



Det åligger styrelsen att: 
- verka för föreningens ändamål. 
- överblicka att av föreningsmöte fattade beslut verkställs. 
- ansvara över föreningens ekonomi och bokföring 
- upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning samt delge dessa vid föreningens årsmöte. 
- verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar. 

 
15 § STYRELSESAMMANTRÄDEN 

Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse eller när minst halva antalet styrelseledamöter så begär. 
Över sammanträdena skall föras beslutsprotokoll, i väsentliga frågor med motivering, vilket justeras av 
ordföranden och en därtill vald ledamot. 
 
Ordinarie ledamot som ej kan deltaga skall omedelbart anmäla frånvaro till ordförande som har att kalla 
suppleant i den ordning som föreningsstämman valt dem. Suppleant som tjänstgör för ordinarie ledamot 
anses enligt dessa stadgar som ordinarie. Annan suppleant må närvara och har yttranderätt men ej rösträtt. 

 
16 § STYRELSEARVODE 

Styrelsearvode utgår ej. 
 
17 § BESLUTSFATTANDE 

Styrelsen är beslutsför då minst 1 av föreningens ordföranden samt minst halva antalet ledamöter är 
närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst. Vid ev 
personval gäller samma principer som vid föreningsmöte och årsmöte enl § 9, andra stycket. 

 
18 § REVISION 

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två på årsmöte utsedda 
revisorer. För revisorerna utses en supplean. 
 
Verksamhetsberättelse och bokslut skall överlämnas till revisorerna för granskning senast sista januari.  
Revisorerna skall senast på årsmötet avge sin revisionsberättelse. 
 

19 § VALBEREDNING 
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter och har till uppgift att föreslå om- eller nyval av 2 
ordföranden, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleant. Valberedningens 
förslag skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet. 

 
20 § STADGEÄNDRING 

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom samstämmandebeslut vid två på varandra följande 
årsmöten med minst 2 månads mellanrum. Sådant beslut skall vid bägge mötena stödjas av minst två 
tredjedelars majoritet. 

 
21 § UPPLÖSNING 

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall 
vara årsmöte, och att förslaget vid den sista stämman biträds av minst två tredjedelar av avgivna röster. 
Vid det senare tillfället skall även beslut fattas om disposition av föreningens egendom som, varvid man 
skall i första hand välja mottagare av tillgängliga medel och egendom som  verkar inom Österfärnebo 
socken. Tillgängliga medel får inte fördelas bland medlemmarna. 

 
22 § IKRAFTTRÄDANDE 

Dessa stadgar träder i kraft vid instiftande årsmöte  maj 2020 och extra årsmöte 23 aug 2020.  


