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§ 1 

Föreningens namn 

Föreningens namn skall vara Föreningen  LANDÖBYGDENS BYALAG 
 

§ 2 

Föreningens ändamål 

Föreningen skall ha som ändamål att verka för ett aktivt föreningsliv och bidra till att bevara och utveckla Landön. 

 
 

 § 3 

Föreningens säte 

Föreningens säte är Landön, Kristianstads kommun. 
 
                         § 4 

 

Föreningens verksamhetsområde 

Med föreningens verksamhetsområde och bygden avses det geografiska område som utgörs av Landön med gräns 

Kungsbacka och Kolamossen. 
 

                           § 5 

 

Medlemskap 

Medlem är den som erlagt medlemsavgift. 

 
                         § 6 

 

Rösträtt 

Rösträtt har de myndiga medlemmar som är bosatta och mantalsskrivna på Landön, eller äger byggnad för fast- eller 

fritidsboende i verksamhetsområdet.  
 

  § 7 

Avgifter 

Varje medlem skall erlägga årsavgift. 

Avgifterna beslutas av årsmötet före nya verksamhetsåret. Avgifterna skall erläggas senast den 1 maj, därefter skickas 
ingen information till icke betalande medlem.  
 

   § 8 

Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. 
 
 

    § 9 

Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse en eller flera personer som firmatecknare. 
 

                             § 10 

 

Ordinarie årsmöte skall årligen hållas före mars utgång. Vid årsmötet äger varje röstberättigad medlem en röst. 

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 
1 Mötets öppnande 

2 Val av ordförande för årsmötet 



3 Val av sekreterare för årsmötet 
4 Val av en protokollsjusterare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet 

5 Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

6  Föredragande av styrelsens och revisorernas berättelse 

7  Fastställande av resultat och balansräkningen 
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar 

9 Beslut om medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår. 

10 Val av ordförande för ett år, väljs av årsmötet. 
11 Bestämma antal samt val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år  

12 Val av två revisorer jämte en ersättare 

13 Val av valberedning, tre personer , varav minst två bofasta och en sammankallande. 
14 Från styrelsen hänskjutna frågor 

15 Behandling av stadgeenligt inkomna motioner 

16 Övriga ärenden 

      § 11 
 

Extra föreningsmöte 

Extra föreningsmöte skall ske då styrelsen finner det påkallat eller då minst 1/3 av föreningens medlemmar skriftligen 
hos styrelsen så yrkar. Vid extra föreningsmöte får endast upptagas till behandling sådan fråga som angivets i 

kallelsen. Vid extra föreningsmöte äger varje röstberättigad medlem en röst. 

 
      § 12  

Kallelse 

Kallelse till årsmöte eller extra föreningsmöte skall ske genom anslag eller genom mail till samtliga medlemmar i 

föreningen minst 2 veckor före mötets hållande. 
 

      § 13 

Styrelse 

Föreningens angelägenheter handhavs av en styrelse som består av en ordförande och lägst sex övriga ledamöter, från 

vilka styrelsen utser kassör, sekreterare och vice ordförande.  Styrelsen ska ha en sammansättning där en 

majoritet av ledamöterna är bofasta. 
  

       § 14 

Beslutsmässighet 

Årsmöte och extra föreningsmöte är beslutsmässigt med de antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid 

mötet. Röstning får ej ske genom fullmakt. 

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Ordförande har utslagsröst.  
 

       § 15 

Beslutsregler 

Alla frågor enligt dessa stadgar avgöres genom enkel majoritet av de avgivna rösterna utom vid upplösning av 

föreningen eller ändring av stadgarna, då för bifall krävs minst 2/3 av antalet avgivna godkända röster. 

 

      § 16 
Uteslutning 

Medlem kan, efter styrelseförslag, av årsmötet uteslutas ur föreningen. Styrelsen ska då ha funnit att medlem agerat på 

ett sätt som skadar eller motarbetar föreningen eller dess medlemmars intressen. 

 

                          §17 

 

Upplösning av föreningen 

Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas av ordinarie årsmöte med minst 2/3 majoritet. Vid en 

upplösning av föreningen skall dess tillgångar fördelas enligt styrelsens beslut.  

 
      § 18 

Motioner 

Förslag och frågor kan lämnas till styrelsen före årsmötet. 
 


