
 
 

 

Stadgar för Köpingebro byalag, som är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell 

förening. 

 

1  Syfte 

Köpingebro byalag vill verka för att Köpingebro ska utvecklas och vara en levande by med 

bra kommunikationsmöjligheter samt en plats där alla generationer trivs att bo. Byalaget 

ska ha som uppgift att samverka med myndigheter och organisationer. Byalaget vill ta 

initiativ för traktens bästa och för gemenskapen inom byn med omnejd.  

 

2  Firma och säte 

Föreningens namn är Köpingebro byalag. Styrelsen har sitt säte i Köpingebro i Ystads 

kommun. 

 

3  Räkenskapsår 

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar kalenderår. 

 

4  Medlemskap 

Medlem i byalaget kan den bli som bor eller verkar i Köpingebro med omnejd eller som av 

annat skäl har intresse för byns utveckling . Medlemsavgiften fastställs på byalagets årsmöte 

och erläggs per hushåll. Medlem som inte betalat årsavgiften anses själv ha utträtt ur 

byalaget. Medlem som genom sitt handlande motverkar byalagets syfte kan uteslutas av 

styrelsen sedan medlemmen fått tillfälle att förklara sig.  

 

5  Styrelse 

Byalagets ärenden sköts av styrelsen. Styrelsen leder det löpande arbetet och sammanträder i 

den omfattning den anser nödvändigt. Den skall inom ramen för dessa stadgar verka för 

byalagets framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intresse. 

Det verkställande utskottet har beslutanderätt i brådskande ärenden som inte kan anstå. 

Styrelsen ska informeras om beslutet vid nästkommande styrelsemöte eller snarast möjligt. 

Det åligger styrelsen särskilt att: 

• Verkställa av årsmötet fattade beslut 

• Ansvara för och förvalta byalagets medel 

  



Styrelsen väljs för en tid av två år. Mandattiderna fördelas så mellan ledamöterna att hälften 

av dessa avgår vid varje årsmöte. Styrelseledamot eller suppleant kan omväljas av årsmötet. 

Förutom av ordförande ska styrelsen bestå av minst sex ledamöter och minst två suppleanter 

för dessa. Styrelsen ska alltid utgöras av ett udda antal personer. Styrelsens sammansättning 

beslutas på det konstituerande mötet. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera personer bland 

medlemmarna. 

Styrelsen väljs enligt följande: 

Ordförande väljs varje jämnt år. 

Kassör väljs varje udda år. 

Ledamöter och suppleanter väljs på två år, hälften udda och hälften jämnt år. 

Två revisorer samt två revisorssuppleanter väljs på ett år. 

Valberedningen, två personer, samt två valberedningssuppleanter väljs på ett år.  

Avsägelser skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 31 december. 

Föreningens firma tecknas på sådant sätt och av de ledamöter som styrelsen bestämmer. 

Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så 

bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet. 

Styrelsens beslut fattas av närvarande på mötet med enkel övervikt. Vid lika röstetal, gäller 

den mening som ordföranden företräder. 

Ordföranden leder styrelsens förhandlingar. Har ordföranden förhinder träder vice 

ordföranden in i ordförandens ställe. Vid styrelsemöte ska protokoll föras.  

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande. 

Styrelsen är solidariskt ansvarig för de medel som står under dess förvaltning. 

 

6  Arbetsgrupper 

Styrelsen kan utse arbetsgrupper för olika frågor. I dessa kan även medlemmar utanför 

styrelsen ingå. Arbetsgruppen tar fram förslag till styrelsen och kan även ansvara för 

genomförandet av viss fråga inom delegerat ansvar. 

 

7  Revision 

Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och 

styrelsemötesprotokoll, medlemslista och övriga handlingar, som revisorerna vill ta del av. 

Revision av föreningen ska ske senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna har sedan att 

inom två veckor avge revisionsberättelse. 

 

8  Årsmöte  

Föreningen håller ordinarie årsmöte senast den 31 maj. Styrelsen bestämmer tidpunkt och 

plats för årsmötet. Kallelse till årsmötet meddelas senast tre veckor innan årsmötet på sätt som 

styrelsen finner lämpligt.  

Röstberättigad är medlem i hushåll som betalat medlemsavgiften, en röst per hushåll. 

Röstning via ombud är inte tillåten. 

  



Vid ordinarie årsmöte ska följande frågor behandlas: 

1. Dagordning fastställs 

2. Val av ordförande för mötet 

3. Val av sekreterare för mötet 

4. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare, som jämte ordförande och sekreterare 

för mötet ska justera mötesprotokollet 

5. Mötets behöriga utlysande 

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 

7. Föredragning av ekonomisk berättelse 

8. Föredragning av revisionsberättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Val av ordförande för byalaget för 2 år (varje jämnt år) 

11. Val av kassör för byalaget för 2 år (varje udda år) 

12. Val av 5 ledamöter samt 2 suppleanter  

13. Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter 

14. Val av valberedning samt suppleanter för dessa 

15. Fastställande av medlemsavgift 

16. Inkomna frågor och ärenden 

Enskild medlem som önskar få ärende behandlat av årsmötet ska senast två veckor före 

sammanträdesdagen skriftligen anmäla detta till styrelsen. Ärenden som hänskjutits till 

årsmötet av styrelsen tas upp under punkt 16, Inkomna frågor och ärenden. Beslut i annat 

ärende än de som anmälts på detta sätt får inte fattas av årsmötet. Om årsmötet så beslutar, 

kan sådant ärende diskuteras. 

 

9  Extra medlemsmöte 

Styrelsen får kalla till extra medlemsmöte om denna finner att sådant behövs. Vidare är 

styrelsen skyldig att kalla till extra medlemsmöte, när revisorerna med angivande av skäl 

skriftligen så kräver eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondedel av 

föreningens röstberättigade medlemshushåll. Extra medlemsmöte får inte hållas tidigare än en 

månad efter föregående medlemsmöte. Kallelse för extra medlemsmöte aviseras senast sju 

dagar före mötet till medlemmarna, på sätt som styrelsen finner lämpligt. Av kallelsen skall 

det framgå vilka ärenden som ska behandlas. 

 

10  Ändring av stadgar 

Dessa stadgar kan ändras efter beslut av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett 

måste vara ordinarie årsmöte. Stadgeändring kräver majoritetsbeslut på vart och ett av de två 

mötena. Förslag på ändring av stadgarna ska delas ut skriftligen till mötesdeltagarna. 

 

11  Upplösning av byalaget 

Beslut om upplösning av byalaget fattas efter beslut av två på varandra följande 

medlemsmöten, varav ett måste vara ordinarie årsmöte. Upplösning av byalaget kräver 

majoritetsbeslut på vart och ett av de två mötena. 

Efter reglerade skulder ska överskottet användas till utsmyckning av Köpingebro. 


