
 

Stadgar för Igelfors-Regna Bygderåd 

 

 

§ 1 Namn 
Föreningens namn och firma är Igelfors-Regna Bygderåd. 

 

§ 2 Mål och ändamål 
Föreningen som är partipolitiskt och religiöst neutral, ska verka för 

 

       • att Regna och Igelfors som bygd ska utvecklas till en plats där människor  

   i framtiden kan verka och bo med fullgod samhällsservice, ökade sysselsätt-       

   ningsmöjligheter och ökad livskvalitet.   

 • att ta tillvara den lokala kraften från enskilda personer, föreningar, organisa- 

   tioner och företag.   

 • utökad samverkan mellan föreningar, organisationer, lokala kommunala  

   verksamheter och företag.   

 • ett ekologiskt hållbart samhälle   

 • att på demokratiska grundvalar integrera individer av olika ålder, kön och  

    etnicitet som en beståndsdel av vår bygds framtida utveckling.  
 

§ 3 Säte     
Föreningen har sitt säte i Finspångs kommun. 

 

§ 4 Medlemskap                   
Till medlem kan antas person, familj, förening eller företag med intresse för föreningens 

ändamål. 
 

 

Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet. 
 

 

Medlemskap ska anses gälla då medlemsavgift inbetalts. Under året inbetald avgift ska 

anses berättiga till rösträtt på årsmöte och extra föreningsstämma året därpå. 
 

 

Genom styrelsens försorg ska medlemsförteckning föras, innehållande medlemmarnas 

namn och adress.  
 

 

Medlem har rätt att när som helst efter meddelande till styrelsen utträda ur föreningen. 
 

 

Medlem som aktivt motarbetar föreningens syften kan av styrelsen uteslutas. Uteslutning- 

ens orsak måste av styrelsen motiveras och meddelas medlemmen skriftligen innan den  

verkställs. Den uteslutne har möjlighet att överklaga styrelsens beslut till årsmöte eller  

extra föreningsstämma, men avsäger sig genom medlemskapet rätten till talan i allmän  

domstol i denna fråga. 

 

§ 5 Organ 
Föreningens beslutande organ är 
 

    • årsmöte 

    • extra föreningsstämma 

    • styrelse 

 

§ 6 Verksamhets- och redovisningsår 
Föreningens verksamhets- och redovisningsår löper kalenderårsvis. 
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§ 7 Årsmöte 
Ordinarie årsmöte ska hållas årligen under mars eller april månad. 

På årsmötet tas alltid följande frågor upp: 
   

   1. Fråga om mötets behöriga utlysande 

   2. Upprättande av röstlängd 

   3. Godkännande och fastställande av dagordning 

   4. Val av mötesordförande 

   5. Val av mötessekreterare 

   6. Val av två justeringsmän, vid val även fungerande som rösträknare 

   7. Verksamhetsberättelse samt förenklat årsbokslut för det senaste verksamhetsåret 

   8. Revisorernas berättelse 

   9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av  

       tillgängliga vinstmedel 

 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 

 11. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande år 

 12. Val av ledamöter till styrelse 

 13. Val av en revisor för detta och nästa verksamhetsår 

 14. Val av en valberedare för detta och nästa verksamhetsår    

 15. Behandling av ärenden som hänskjutits av styrelsen till mötet, eller som medlem    

        hos styrelsen skriftligt begärt senast tre veckor före årsmötet 
 

För övrigt får endast till beslut upptagas ärende som angivits i kallelsen för mötet. 

 

§ 8 Styrelse och revisorer 
Styrelsen ska bestå av tio ledamöter. I styrelsen ska ingå ordförande, kassör, sekreterare  

samt ytterligare sju ledamöter. När förslag till styrelseledamöter föreläggs årsmötet, bör  

följande intressegrupper beredas representation: 
 

    • det lokala föreningslivet 

    • det lokala näringslivet 

    • föräldraorganisation knuten till den lokala för- och/eller grundskolan 

    • ungdomar mellan 15 och 20 års ålder 

    • personer boende i olika delar av föreningens verksamhetsområde  
 

Ordförande samt fyra övriga ledamöter väljs vid första mötet för en tid av ett år, därefter  

för två år i taget. Kassör, sekreterare samt tre övriga ledamöter väljs för en tid av två år.  

Skulle det vid årsmötet inte vara möjligt att utse personer som ska väljas till någon eller  

flera av posterna som ordförande, kassör och sekreterare, och i det fall det inte finns någon  

namngiven kandidat som åtar sig något eller några av dessa uppdrag, ska styrelsen inom  

sig utse den eller dessa vid sitt konstituerande möte.                                                              
 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen samt handhar dess angelägen- 

heter och beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden som inte på annat sätt regleras i  

dessa stadgar. 
 

Det åligger styrelsen att: 
 

    - verka för föreningens ändamål 

    - verkställa av årsmötet eller av extra föreningsstämma fattade beslut 

    - omhandaha föreningens ekonomi och bokföring 

    - upprätta förenklat årsbokslut och verksamhetsberättelse samt framlägga 

      dessa vid årsmötet 

    - verkställa vad som i övrigt sägs i dessa stadgar. 
 

Revisorerna granskar föreningens förvaltning och räkenskaper årligen och avger 

berättelse över detta på årsmötet. Förvaltningsberättelse samt förenklat årsbokslut ska 

överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna ska senast en 

vecka före årsmötet avge berättelse över sin granskning till styrelsen. 
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§ 9 Regler för kallelse till styrelsemöte, extra föreningsstämma samt årsmöte 
 

Styrelsesammanträden               
Styrelsen sammanträder minst åtta gånger per verksamhetsår efter överenskommen dag, som 

meddelas via utskickat styrelseprotokoll, e-postmeddelande eller telefon. Vid varje samman- 

träde ska föras protokoll som justeras av ordföranden och en annan av mötet utsedd justerare. 

Justerat styrelseprotokoll ska hållas tillgängligt för medlemmar genom styrelsens försorg. 
 

Extra föreningsstämma                           
Till extra föreningsstämma kan kallas vid behov. Styrelsen beslutar om och när detta ska ske. 

Även revisorerna har denna befogenhet. Kallelse sker genom affischering. På extra förenings-

stämma är alla bygdens innevånare välkomna med yttranderätt. Vid omröstning och beslut har 

dock endast medlem rösträtt i enlighet med § 4, tredje stycket i dessa stadgar. Vid varje extra- 

stämma ska föras protokoll som justeras av två utsedda justerare. Det justerade protokollet ska 

hållas tillgängligt för medlemmar genom styrelsens försorg. 

 

Årsmöte 
Årsmöte hålls under mars eller april. Kallelse sker via affischering, allmänt utskick samt via 

annonser i den lokala dagspressen, tidigast tre och senast två veckor före mötesdagen. Regel- 

verket för deltagande, rösträtt och protokollsjustering, samt för protokollets tillgänglighet för 

medlemmar, är för årsmötet de samma som vid extra föreningsstämma. 

 

§ 10 Beslutsordning 
 

Årsmöte och extra föreningsstämma 
Vid årsmöte och extra föreningsstämma har varje medlem en röst. Omröstning sker öppet 

utom vid personval, där sluten omröstning ska ske om någon så begär. Beslut fattas, om  

dessa stadgar inte annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika antal röster gäl- 

ler den mening som mötets ordförande biträder. 
 

Styrelsemöte 
Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter finns närvarande på dess möte.Vid omröst- 

ning har mötesordföranden utslagsröst vid lika röstetal. 

 

§ 11 Valberedning och revisorer 
Föreningens valberedning utgörs av två personer. De väljs för en mandattid om två år, en vid 

varje årsmöte, och därmed med en av de båda valberedarnas platser i tur att avgå varje år. 

Samma bestämmelser gäller vid val av föreningens revisorer. Valberedare och revisorer an- 

svarar själva för att de fullgör sina uppdrag.                             

 

§ 12 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var och en för sig. 

 

§ 13 Stadgeändring 
Beslut om ändring av stadgarna fattas på två föreningsmöten varav ett årsmöte. För att 

ändring av stadgarna ska ske, måste beslutet bifallas av årsmöte med minst l av antalet 

avgivna röster. 

 

§ 14 Upplösning 
För upplösning av föreningen krävs beslut på två av varandra följande årsmöten och att 

beslutet om upplösning biträds vid den sista stämman av minst l av avgivna röster. Vid  

det senare årsmötet ska även tas beslut om disposition av föreningens egendom och medel, 

vilka dock inte får fördelas bland medlemmarna. 

 

§ 15 Ikraftträdande 

Dessa stadgar träder i kraft efter beslut av Igelfors/Regna Bygderåds årsmöte den 12 mars  

2014, och upphäver därmed de tidigare.   
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