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§1. Firma 
Föreningens firma är Oppmanna-Vånga Bygdegårdsförening, org. nr 838200–3351. 

§2. Ändamål 
Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att 
för framtiden driva en bygdegård med bl. a samlingslokal. Lokalen skall opartiskt och på 
skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, offentliga myndigheter liksom 
organisationer, företag och enskilda, som önskar använda lokalen och som verkar i 
enlighet med rikets lagar. 

Föreningen skall också verka för bygdens kulturella utveckling, bl. a genom egna 
kulturprogram samt återkommande traditionella aktiviteter.  

Dessutom skall föreningen stimulera aktiviteter som leder till en långsiktlig utveckling i 
Oppmanna-Vånga bygden, bl. a genom att föra dialog och samverka med boende i 
bygden, företag och organisationer om bygdens förutsättningar för en levande, trygg och 
livsbejakande utveckling.  

§3. Säte 
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Arkelstorp, Kristianstad kommun, Skåne län 

§4.Inträde 
Medlemskap i föreningen kan erhållas av den som vill stödja och främja föreningens 
verksamhet och syfte. Inträdesansökan ska ske skriftligt. Styrelsen tar beslut om ansökan 
vid närmsta styrelsemöte efter att ansökan kommit föreningen tillhanda. För att delta på 
föreningsstämman ska personen ha fått sitt medlemskap beviljat senast 31 december 
föregående år. Med delta i föreningsstämman menas att vara närvarande, få yttra sig, få 
delta i beslut och kunna bli vald till mötesfunktionär. Inga andra har rätt att delta, annat 
än om föreningsstämman uttryckligen medgett detta. 

Fullvärdig medlem 

• Är medlem som har ansökt om medlemskap, blivit beviljad och betalat sin 
medlemsavgift 

• Är ständig medlem som tidigare ägde insats/andel före stadgeändring 2015-03-18  
• Är ständig medlem som deltagit i betald aktivitet före stadgeändring 2015-03-18  

§5. Avgifter 
Medlem skall betala en avgift varje år, fastställd av föreningsstämman 

§6. Utträde 
Medlem kan begära utträde ur föreningen till styrelsen. Framställningen skall vara 
skriftlig och egenhändigt undertecknad. 
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§7. Uteslutning 
Medlem som bryter mot dessa stadgar eller på annat sätt skadar föreningen eller 
motarbetar föreningens ändamål kan uteslutas ur föreningen. 

Beslut om uteslutning kan fattas av styrelsen om den är enhällig. Om utesluten medlem 
inte accepterar styrelsens beslut kan han få frågan om uteslutning prövad av 
föreningsstämman. 

§8. Medlemsförteckning 
Styrelsen skall föra medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå medlemmarnas 
namn och adress. 

§9. Organ 
Föreningens organ är föreningsstämma, styrelse, revisorer och valberedning. 

§10. Föreningsstämma 
Föreningsstämma skall hållas före den 1 april. 

Kallelse till föreningsstämma skall, för såväl ordinarie som extra, ske genom annonsering 
senast 14 dagar före stämman i det media som beslutats av styrelsen. 

Rösträtt vid föreningsstämma har varje fullvärdig medlem (se § 4) 

Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om inte sluten omröstning 
begärs. Vid lika röstetal har föreningsstämmans ordförande utslagsröst. Vid val avgör 
dock lotten. 

På ordinarie föreningsstämma skall förekomma: 

1.  Val av ordförande och protokollförare för stämman 
2.  Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare 
3.  Upprättande av närvarolista/röstlängd 
4.  Godkännande av kallelse 
5.  Styrelsens verksamhetsberättelse 
6.  Revisorernas berättelse 
7.  Fastställande av resultaträkning och balansräkning 
8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
9.  Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd 

balansräkning 
10. Besluta om disposition av eventuellt överskott 
11. Redovisning av verksamhetsplan och budget 
12. Val av ordförande (mandattid 1 år) 
13. Val av styrelseledamöter (mandattid 2 år) och suppleanter (mandattid 1 år) 
14. Val av revisorer och revisorsuppleant (mandattid1 år) 
15. Val av valberedning 
16. Beslut om årsavgift 
17. Behandling av inkomna motioner. Inkomna motioner ska ha varit styrelsen 

tillhanda senast 1 vecka före stämman. 
18. Vid stämman väckta frågor 
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§11. Extra föreningsstämma 
Hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av 
föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall 
framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat. 

På extra föreningsstämma får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelse. 

§12. Styrelse 
Styrelsen skall bestå av ordförande och minst 6 ledamöter samt 2 suppleanter.  

Ordförande väljs för 1 år.  
Ledamöter väljs för 2 år 
Suppleanter väljs för 1 år.  

Vid val av helt ny styrelse väljs ordförande på 1 år, 3 ledamöter för 2 år samt 3 
ledamöter och 2 suppleanter för 1 år. 

Ordförande, ledamöter och suppleanter utses av ordinarie föreningsstämma. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 

Styrelsen skall 

• Sköta föreningens angelägenheter med beaktande av dessa stadgar 
• Betala fastställd årsavgift till Bygdegårdarnas riksförbund  
• Svara för de rapporter och upplysningar som riksförbundet begär 
• Utse ombud till Bygdegårdsdistriktets stämma och ombud till övriga föreningar  

Styrelsen är beslutsfattande när ordförande jämte minst tre ledamöter är närvarande. 

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst en av 
styrelsens ledamöter till ordföranden begär sammanträde, dock minst vid tre tillfällen. 

Varje styrelseledamot är gemensamt med de övriga, ansvarig för de beslut som fattas på 
styrelsesammanträde, då vederbörande varit närvarande, så tillvida ingen reservation 
angivits mot beslutet.  

Styrelsen äger med inteckning för gäld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens 
samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet. 

Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras. Mötets ordförande och därtill utsedd skall 
godkänna protokollet vid nästkommande sammanträde. 

§13. Firmateckning 
Firmatecknare utses av styrelsen. 

§14. Räkenskaper 
Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 januari-31 december. Styrelsen skall senast 
30 dagar före ordinarie föreningsstämma överlämna sina redovisningshandlingar till 
revisorerna. 
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§15. Revisorer 
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av 
föreningsstämman utsedda revisorer. För revisorerna utses suppleant. Revisorer och 
suppleant för dessa utses för ett år. 

Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie 
föreningsstämma. 

§16. Ändring av föreningens stadgar och likvidation 
Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på 
ett föreningsmöte och en föreningsstämma. 

Beslutet blir gällande om minst 2/3 av de röstande ställer sig bakom beslutet på 
stämman. 

§17. Upplösning 
Vi upplösning av Oppmanna-Vånga Bygdegårdsförening skall beslut om föreningens 
eventuella tillgångar tillfalla föreningar i bygden för att främja ideell 
föreningsverksamhet. 

Ovanstående stadgar har antagits på föreningsstämma den 6 mars 2018. 
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