
Stadgar för Öjerviks bygdeförening 

 Dessa stadgar ersätter stadgarna som antogs av dåvarande styrelsen  den 20 mars 1984 

 § 1.   F öreningens namn och hemvist 

  F öreningens namn är  Öjerviks bygdeförening och har sin hemvist i Sunne kommun,  

Värmlands län 

    § 2. Föreningens karaktär 

 

       Föreningen är en politiskt och religiöst obunden  ideell förening vars mål och syften 

framgår av § 3. 

   §3. Föreningens mål och syften 

  Föreningen skall arbeta med utgångspunkt från medlemmarnas intressen och behov så att det 

blir en attraktiv bygd att  eva och bo i både  för barn, ungdomar och vuxna. 

   Föreningen skall  utveckla bygden kulturellt och på andra sätt genom att ta till vara 

medlemmarnas ideér   så att vi tillsammans skapar en levande landsbygd. 

   Fö reningen  kall dokumentera och tillgängliggöra bygdens historia f ör framtiden och 

synliggöra och värna om bygdens kultur och naturhistoriska minnen samt  arbeta för  att  göra 

dessa miljöer  tillgängliga. 

     Föreningen och bygdegården skall vara ett centra och forum f ör bygdens  inevånare att 

träffas f ör att öka gemenskapen och t tr ivseln i bygden , bl a genom att anordna olika 

evenemang och aktiviteter. 

   Föreningen skall verka för att för framtiden behålla bygdegården som samlingslokal.  

Lokalen skall hyras ut till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och instanser 

samt till föreningar och enskilda som har en demokratisk värdegrund. 

  F öreningen skall vara ansluten  t ill  Bygdegårdarnas  Riksförbund. 

     §4.  Inträde 

 Medlemmar i föreningen kan alla bli som vill främja föreningens mål och syften. 

         § 5. Avgi ifter  och medlemskap 

      Medlem är den som betalar medlemsavgift enligt  de regler och med det belop p som 

årligen f astställs på årsmötet. 

   Medlem som inte betalat medlemsavgiften före det datum som beslutas på årsmötet tas bort 

från medlemsregistret. 

      Medle m som begär i nträde efter den 1 oktober betalar medlemsavgift för nästkommande 

å r.      

  § 6. Uteslutning 

     Bryter medlem mot stadgarna, skadar eller på annat sätt motarbetar föreningen och dess 

syften kan styrelsen , om den är enhällig,  utesluta medlemmen ur föreningen. 

   Den som inte godtar beslut om uteslutning kan hänskjuta frågan till  årsmötets prövnin g. 

   § 7.Organ 

     Föreningens organ är 

      1.Årsmöte 

    2.  Styrelse 

    3. Revisorer 



 4.  Valberedning 

   §8. Årsmötet 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. 

   Föreningens årsmöte hålls årligen f öre den 1 mars. 

     Vid årsmötet har varje medlem en röst.  Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen 

omröstning, om i nte sluten begärs. 

  Votering vid personval skall  ske med  slutna sedlar.  

 Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst. 

  . §9. Ärenden som behandlas på  ordinarie årsmöte  

1.Val av mötesordförande och mötessekreterare 

 2.Val avtvå  personer att jämte mötesordföranden  j ustera  årsmötesprotokollet  

 3. Fastställande av föredragningslista 

4. Fastställande av röstlängd  

 5.Godkännande av kallelse 

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det senaste året 

 7 Revisorernas berättelse 

  8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat 

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

 10. Beslut om 

  a) antal ledamöter och ersättare 

  b)mandatperiod 

 c) e v. ersättning till styrelsen m fl 

  11. Val av ordförande i föreningen 

  12. Val av styrelsemedlemmar och ersättare 

  13.Val av två revisorer och en ersättare 

   14. Val av  ombu d och ersättare till bygdegårdsdistriktets representantskapsmöte 

    15. Val av ombud till andra föreningar 

    16. Val av valberedning 

     . 17. V al av kommittéer och råd , ansvariga mm 

   18  Beslut om regler och belopp för f ör nästa  års medlemsavgift samt hyresavgift för 

bygdegården  



    19.  Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar  som inkommit till 

styrelsen  senast 10 dagar för e årsmötet 

    20.  Vid årsmötet väckta frågor  

    Vid årsmötet skall behandlas de frågor som rekommenderas i årsmötesmaterial som 

föreningen får från riks-och distriktsorganisationen. 

   § 10 . Extra årsmöte 

  Extra årsmöte hålls nä r styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller minst 1/10-del 

av föreningens medlemmar kräver genom skriftlig framställning till styrelsen.  Av begäran 

ska framgå vil ka ärenden medlemmarna vill ha behandlade.  

 På extra årsmöte får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelsen. 

 § 11. Kallelsetill årsmöte 

    Kallelse till årsmöte skall ske senast 14 dagar före mötet. 

 §12. Styrelse 

  Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående  av minst 5 ledamöter och det antal 

ersättare som årsmötet beslutar. Mandatperioden kan vara på et eller två år enligt årsmötets 

beslut. 

   Styrelsen utser inom si g vice ordförande, sekreterare kassör och firmatecknare vid 

konstituerande möte . 

  Styrelsen sammanträder en gång per månad eller då styrelsemedlem begär sammanträde. 

 Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet ledamöter  är närvarande. 

 Vid lika röstetal tal  har ordföranden utslagsröst  utom vid personval då lotten avgör. 

Styrelsen  skall i enlighet med dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter. 

 Styrelsen skall i  föreskriven tid insända fastställd årsavgift samt de rapporter och 

upplysningar som infordras till Bygdegårdsförbundet. 

  Styrelsen skall föra ett medlemsregister. Av registret skall framgå medlemmarnas 

fullständiga namn och adress. 

 Styrelsen äger med inteckning av skuld , belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens 

samtliga ledamöter är eniga om  beslutet. 

   §13. Teckningsrätt  

 Styrelsen i sin helhet , eller de som styrelsen utser har föreningens teckningsrätt. 

  §14. Räkenskaper 

    Föreningens räkenskaper och verksamhetsår omfattar tiden från den 1 januari till den 31 

december. 

    Styrelsen skall senast 14 dagar före ordinarie årsmöte överlämna sina  

redovisningshandlingar till revisorerna. 



  §15.  Revisorer 

      Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av  två av årsmötet 

utsedda revisorer. För revisorerna skall utses  en ersättare.   

Revisorer och ersättare utses för ett år. 

  Revisionsberättelsen skall as till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie årsmötet. 

 §  16. V alberedning 

  Valberedningens uppgift är att hitta personer till en bra sammansatt styrelse, bra revisorer 

och övriga funktionärer. 

  Valberedningen är inte underställd styrelsen utan har mandat direkt av årsmötet. 

Valberedningen bör bestå  av minst tre personer och har en mandattid av ett år. 

    § 17 Ändring av föreningens stadgar samt likvidation 

  Beslut om ändring av dessa stadgar och om  föreningens trädande i likvidation fattas på två 

av varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. 

   Beslutet skall för att vara gällande på det senare årsmötet,   ha biträtts av minst två 

tredjedelar av de röstande. 

   §18. Upplösning 

  S kulle  föreningen upplösas skall föreningen tillgångar tillfalla  S unne kommun för att 

användas till fortsatt     främjande  a v bygden enligt f  ö reningens syften och mål. 

   Ovanstående stadgar har antagits på årsmötet den 24 februari 2019. 


