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STADGAR FÖR STYRSJÖBO BYFÖRENING 
Antagna 2004-07-08 Reviderade 2012-09-15 och 2017-06-18 

 
§ 1 

Föreningens firma är Styrsjöbo Byförening ideell förening med säte i Styrsjöbo by, Leksands 
kommun. 
 

§ 2 
Föreningen har till uppgift att verka för trivsel och samhörighet i Styrsjöbo by samt att förvalta, 
underhålla och vårda Styrsjöbo Bystuga samt byns del av samfälld mark och vägar. 
 

§ 3 
Till fullföljande av föreningens ändamål skall ordnas aktiviteter av skilda slag såsom byfester, 
majstångsresning, auktioner, försäljningar och dylikt ägnade att inbringa erforderliga 
ekonomiska medel. 
 

§ 4 
Medlemskap i föreningen äger personer som har hemvist i Styrsjöbo eller vilka genom innehav 
av fastigheter eller på annat sätt har fast anknytning till byn. Registrering av medlemmar sker ej 
och obligatorisk medlemsavgift skall ej utgå. 
 

§ 5 
För drift och underhåll av föreningens anläggningar utgår en frivillig årsavgift. Denna skall 
bestämmas så att den täcker aktuell driftskostnad samt fondering. Rekommenderad årsavgift 
fastställs av föreningsstämma. 
 

§ 6 
Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse bestående av minst fyra och högst sex 
ledamöter, ordförande, vice ordförande och kassör, samt ytterligare en till tre ledamöter. Dessa 
väljs av föreningsstämma för en tid av två år. Förskjutning skall ske med ambitionen att hälften 
av ledamöterna väljs varje år. Föreningen tecknas av ordföranden eller kassören var för sig. 
Styrelsen är ansvarig enligt lagen om ekonomiska föreningar.  
 

§ 7 
Styrelsen beslutar ensam i frågor rörande förvaltning, underhåll och vård av bystugan samt del 
av samfällda vägar och mark, men inhämtar i viktigare angelägenheter medlemmarnas mening 
vid föreningsstämma.  
 

§ 8 
Föreningen svarar för skatter, utgifter och andra avgifter som är förenade med byns innehav av 
bystuga, del av samfälld mark och vägar. 
 

§ 9 
För drift och underhåll äger styrelsen utse erforderlig personal. För skötsel av bystugan skall två 
bystugeföreståndare utses som ansvarar för löpande skötsel och koordinerar uthyrning av 
densamma. Tillstånd och avgifter för uthyrning av bystugan beslutas av styrelsen. 
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§ 10 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsför om minst två ledamöter är 
närvarande. Vid lika röstetal i styrelsebeslut har ordföranden utslagsröst. Protokoll skall föras 
och justeras. 
 

§ 11 
Ordinarie föreningsstämma (bystämma) hålls en gång mellan 1 juni och 31 augusti varje år. 
Styrelsen lämnar årligen redovisning för sin förvaltning samt en ekonomisk rapport avseende 
tiden 1/6 - 31/5. Kallelse skall utgå minst 14 dagar i förväg. På föreningsstämma kan fastighet 
representeras av såväl ägare som boende. Representerade fastigheter har en röst per bebyggd 
fastighet. Medlem får representera ytterligare en medlem om fullmakt till aktuell 
föreningsstämma kan visas. Stämma är beslutsför om minst 20 % av antalet bebyggda 
fastigheter är representerade. Utöver stadgeenliga punkter på stämman skall sådant ärende tas 
upp som enskild medlem begärt minst åtta dagar före stämman. Valberedning om två personer 
skall presentera förslag till styrelseledamöter, revisorer, trivselkommitté samt 
bystugeföreståndare. Protokoll från föreningsstämman skall justeras av ordförande på 
föreningsstämma och en justeringsman samt hållas tillgängligt för medlemmarna.  
 

§ 12 
Extra föreningsstämma skall hållas då styrelse så begär eller då representanter för minst 10 % av 
antalet bebyggda fastigheter skriftligen begärt stämma. Kallelse till extra föreningsstämma skall 
utgå senast 14 dagar före stämman.  

 
§ 13 

För granskning av föreningens räkenskaper som avser tiden 1/6 - 31/5 och styrelsens förvaltning 
väljes på ordinarie föreningsstämma två revisorer samt en suppleant som senast före 
föreningsstämma skall avlämna en skriftlig berättelse över granskningen. 
 

§ 14 
Ändring av föreningens stadgar måste beslutas av två på varandra följande föreningsstämmor, 
varav minst en ordinarie. 
 

§ 15 
Upplösning av föreningen kan ske efter två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst 
en ordinarie. Fördelning av föreningens tillgångar sker efter på dessa stämmor fattade beslut. 

§ 16 
På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas: 

1. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 
2. Val av ordförande för stämman 
3. Val av sekreterare för stämman 
4. Val av justeringsman 
5. Fastställande av dagordning 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
7. Ekonomisk redogörelse 
8. Revisorernas berättelse 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse 
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10. Bestämma arvoden 
11. Val av styrelse 
12. Val av revisorer 
13. Val av valberedning 
14. Val av festkommitté 
15. Val av bystugeföreståndre 
16. Styrelsens förslag 
17. Beslut om avgifter 
18. Övriga ärenden 


