DAGORDNING PUNKT 18
Korrigering av text i stadgar antagna 2019.11.30

Styrelsen föreslår följande förtydligande/korrigering i text i de stadgar som antogs vid den
konstituerande stämman den 30/11 2019 (gulmarkerad röd text i utdrag ur stadgarna)

§3 Verksamhetsområde här anges i den sista meningen att verksamhetsområdet
fortsättningsvis skall benämnas Bygden (med versalt B). I följande §4, §5 samt §6
förekommer benämningen felaktigt skrivet med gement b (”liten bokstav”) totalt sju gånger.
Då detta kan leda till förvirring vid tolkning av stadgarna förslås att detta korrigeras till versalt
B.

§6 Medlemskap Ordet mantalsskrivna bör bytas ut mot folkbokförda vilket är den term som
gäller idag.

§12 Föreningsstämma I nionde stycket avseende ombud skall maka/make läggas till.

Stadgar för den ideella föreningen Bygdeutveckling kring Länsterhöjden och
Storflötten
§1 Namn
Föreningens namn är Bygdeutveckling kring Länsterhöjden och Storflötten.
§2 Säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Ånge kommun.
§3 Verksamhetsområde
Föreningens geografiska verksamhetsområde beskrivs i avtal mellan SCA Energy AB
(556129-8885) och Ånge kommun (212000-2387), tecknat den 4 oktober 2017 (bilaga 1 till
stadgarna), fortsättningsvis benämnt som Avtalet.
Genom dessa stadgar fastställs det geografiska verksamhetsområdet till att ha en yttre gräns
om 20 km fågelvägen från vindkraftsparken på Länsterhöjden och Storflötten. Det
definierade området framgår av karta enligt bilaga 2 till stadgarna. Verksamhetsområdet
benämns fortsättningsvis i dessa stadgar som Bygden.
§4 Mål och syfte
Föreningen har som ändamål att, bland annat genom fördelning av bygdemedel enligt avtal,
stödja utveckling av samhälle, näringsliv, utbildning, kultur och fritid, eller på annat sätt bidra
till en levande landsbygd inom Bygden. Vidare ska föreningen verka inspirerande och
sammanhållande, samt bevaka Bygdens och medlemmarnas intressen.
§5 Verksamhet
Föreningen ska:
a. Mottaga, förvalta och fördela medel till projekt som, enligt §4, stärker Bygden. Medel
som inte delas ut inom verksamhetsåret ska föras i ny räkning för kommande år.
b. Företräda och bevaka Bygdens och medlemmarnas intressen.
c. Verka för samverkan i Bygden, och ska därför kunna anordna därmed förenlig
verksamhet.
Endast medlemmar enligt §6 kan erhålla medel från föreningen.
Förvaltningen av medlen kan delvis överlåtas till Ånge kommun i enlighet med de föreskrivna
villkoren i punkt 4.3 i avtal.
Föreningsstämman beslutar om hur stor del av de inbetalda medlen enligt avtal som får
användas till föreningens egna verksamhet.
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§6 Medlemskap
Till medlem i föreningen antas efter erlagd medlemsavgift
a. fysiska personer som är folkbokförda mantalsskrivna eller äger fastighet i Bygden.
b. juridiska personer eller föreningar med säte eller verksamhet i Bygden, eller som kan
påvisa att de ämnar bedriva verksamhet däri.
Medlemskap i föreningen förutsätter att medlemmen följer föreningens stadgar och beslut.
Former för medlemskapets upphävande framgår av stadgarnas §9.
Ansökan om medlemskap ska göras skriftligen till styrelsen där behörighet till medlemskap
enligt §6 a. eller b. anges, samt de uppgifter enligt §7 som styrelsen begär.
§7 Medlemsförteckning
Styrelsen ska föra en förteckning över föreningens medlemmar (medlemsförteckning).
Medlemsförteckningen ska innehålla uppgift om varje medlems namn, kontaktuppgifter, samt
de uppgifter som styrelsen anser nödvändiga för att styrka medlemmens behörighet till
medlemskap enligt §6. En förenklad version av medlemsförteckningen ska hållas tillgänglig
hos föreningen för var och en som vill ta del av den.
§8 Uppsägning av medlemskapet
Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte betalat medlemsavgift senast
den 31 december får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i
sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.
§9 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att denne har försummat att betala av
föreningens beslutade avgifter, underlåtit att följa föreningens stadgar och beslut, motarbetat
föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
Vid beslut om uteslutning ska skälen redovisas samt vad medlemmen ska iaktta för
överklagande. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom
viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att
medlemskapet ifrågasätts. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen
meddelas den berörde.
En medlem som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om
föreningens angelägenheter.
§10 Medlemsavgift
Föreningsstämman beslutar om en årlig medlemsavgift som ska uppgå till minst femtio (50)
kronor och högst hundra (100) kronor per år. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.
§11 Föreningens organ
Föreningens organ är:
-

Föreningsstämman
Styrelsen
Revisorerna
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§12 Föreningsstämman
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. En ordinarie föreningsstämma
ska hållas årligen senast den 31 mars.
Skriftlig kallelse till föreningsstämma ska sändas ut till varje medlem personligen via brev
eller digitalt senast två (2) månader före stämman. Snarast efter att kallelse till
föreningsstämma utfärdats ska revisorerna underrättas om detta.
Ärende som medlem önskar hänskjuta till föreningsstämman (motion), ska skriftligen
anmälas till styrelsen senast en (1) månad före stämman.
Föreningsstämma ska hållas inom föreningens geografiska verksamhetsområde.
Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den styrelsen utsett.
Beslut och rösträtt vid stämman
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation), eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Röstberättigad på ordinarie föreningsstämma är medlem som innehaft medlemskap under
det verksamhetsår vars verksamhetsredovisning (verksamhetsberättelse och ekonomisk
berättelse) stämman avser att behandla. Röstberättigad på extra föreningsstämma enligt §13
är medlem som innehaft medlemskap i minst tre (3) månader innan kallelsen skickas ut. Vid
ordinarie och extra föreningsstämma har varje röstberättigad medlem en röst.
För giltigt beslut krävs att flertalet avgivna röster är för förslaget, så kallad enkel majoritet
(utom vid vissa stadgeändringar enligt §23 samt vid upplösning av föreningen enligt §24). Vid
lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. Vid personval anses den som fått flest
röster, så kallad relativ majoritet, vald. Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning, om
inte stämman beslutat något annat.
Medlem som är juridisk person företräds av legal ställföreträdare (person som har rätt att
teckna firman) eller ett ombud. Medlem som är fysisk person får företrädas av ombud, men
endast av maka/make/sambo eller registrerad partner, en annan medlem, eller den som är
legal ställföreträdare för annan medlem. Ett ombud ska ha skriftlig dagtecknad fullmakt och
får företräda högst en (1) medlem.
En medlem eller ett ombud får ha med sig ett biträde som har yttranderätt vid
föreningsstämman.
Vid föreningsstämman ska inte styrelsen delta i frågan om ansvarsfrihet eller vid val av
revisor.
I föreningen ska gälla bestämmelserna för ansvar och ansvarsfrihet enligt 21 kapitlet i Lag
om ekonomiska föreningar.
§13 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma ska hållas när föreningsstämman beslutat om det eller när styrelsen
anser att det behövs. Extra föreningsstämma ska även hållas när revisor eller minst en
tiondel (1/10) av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär det för behandling av
vissa ärenden. I det senare fallet ska styrelsen kalla till stämma inom fjorton (14) dagar efter
att begäran kom dem tillhanda, och stämman ska hållas inom en (1) månad från att kallelsen
skickats ut.
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