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Förslag till stadgeändringar för Dybecks byalag: 
 

Styrelsen har under de senaste åren sett behov av ändringar och kompletteringar av nuvarande 

stadgar och har därmed tagit fram ett förslag till stadgeändring för byalaget. I samband med 

omarbetningen har också viss uppdatering av språkbruket gjorts. 

 

Samtliga ändringar har markerats enligt följande: 

Ny text är kursiverad och gul/gråmarkerad. 

Gammal text står efter den nya texten och markeras med (Tidigare skrivning: och är 

kursiverad). 

 

Språkbruksförändringar innebär t.ex. att ordet skall byts ut till ska, ej byts till inte etc. 

 

Väsentliga innehållsförändringar har gjorts i följande paragrafer: §§ 2, 5, 6, 8, 9, och 12. 

 

 

 

Stadgar för Dybecks byalag 
 

Nytt:  

Stadgar för Dybecks byalag, organisationsnummer 848001–0647, fastställda vid årsmötet 

2020-03-13. Ersätter tidigare stadgar från 2013-03-13. 

 

§ 1 Målsättning 
Dybecks byalag är en ideell förening med syfte att vårda landskap, kulturhistoria och bebyggelse samt 

verka för social gemenskap och människors trivsel i sin egen bygd. 

 

§ 2 Säte 
Föreningen bildades den 31 maj 1995 och har sitt säte i Skurups kommun. 

 

§ 3 Medlemskap 
Som medlemmar är alla välkomna som är födda eller bor i Dybäck eller i övrigt (Tidigare skrivning: 

som bor i Dybäck, är födda i Dybäck eller eljest) vill acceptera och verka för Dybecks byalags 

målsättning. 

 

 

§ 4 Avgifter 
Medlem ska betala den medlemsavgift, som årligen fastställs av årsmötet. (Tidigare skrivning: 

Medlem erlägger en årsavgift, vars storlek för varje år fastställs av årsmötet. ) 

Årsavgifterna skall betalas till föreningens kassör eller på annat sätt som styrelsen bestämmer. 

 

 

§ 5 Utträde och uteslutning 

Medlem som trots påminnelser inte betalt medlemsavgift (tidigare skrivning: underlåtit att 

erlägga medlemsavgift) till mars (Tidigare skrivning: april) månads utgång anses ha utträtt ur 

föreningen. Medlem som av annan anledning önskar utträda ur föreningen ska anmäla detta 

(Tidigare skrivning: skall göra anmälan därom) till styrelsen. 
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Styrelsen kan besluta att medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens syften, inte rättar 

sig efter stadgarna eller på annat sätt skadat eller skäligen kan befaras komma att skada 

föreningen eller dess verksamhet, utesluts (tidigare skrivning: uteslutes). För beslut om 

uteslutning fordras (tidigare skrivning: erfodras) 2/3 majoritet bland de vid styrelse-

sammanträdet närvarande medlemmarna. 
 

§ 6 Beslutande organ 
Föreningens högsta beslutande organ är ett allmänt möte såsom årsmötet eller extra allmänt möte. På 

årsmötet utses styrelsen, som är beslutande organ mellan årsmötena.  

(Tidigare skrivning: Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) och extra allmänt möte, 

samt styrelsen. Högsta beslutande organ är de två förstnämnda.) 

 

§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. 

 

§ 8 Stadgeändring och upplösning 
Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller enskild medlem och ska inges till styrelsen 

senast två månader före allmänt möte. Förslaget ska hållas tillgängligt  (tidigare skrivning:  och av 

styrelsen hållas tillgängligt)  för enskilda medlemmar senast en månad före sådant möte. 

 

För stadgeändring fordras beslut av två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande 

allmänna möten, varav minst ett skall vara årsmöte. 

Vidare fordras för beslut att minst 2/3 av på mötena (tidigare skrivning: mötet) närvarande 

röstberättigade medlemmar är eniga om beslutet (tidigare skrivning: är om beslutet ense.)  

 

För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra följande allmänna möten, såsom vid 

(tidigare skrivning: som vore det) en stadgeändring. Vidare fordras för beslut att minst 2/3 av på 

mötena närvarande röstberättigade medlemmar är eniga om beslutet. 

 

§ 9 Rösträtt    
Nuvarande skrivning: 

Vid årsmöte samt extra allmänt möte har varje medlem rösträtt som erlagt medlemsavgift för 

pågående eller föregående räkenskapsår senast en månad före årsmötet. ?? 

Vid extra allmänt möte som hålles efter sista mars har medlem rösträtt om han erlagt medlemsavgift 

för pågående räkenskapsår senast en månad före mötet. 

Röstning genom ombud får ej förekomma. 

 

Ersätts med: 

Vid årsmöte samt extra allmänt möte har varje medlem rösträtt som betalt medlemsavgift senast en 

månad före mötet. 

Röstning genom ombud får inte förekomma. 

 

 

§ 10 Beslut och omröstning vid allmänt möte 
Omröstning sker öppet, dock ska val ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem begär det. 

Samtliga ärenden, utom dem som särskilt angivits kräva 2/3 majoritet, avgörs med enkel röstövervikt. 

Vid lika antal röster har ordförande utslagsröst (tidigare: gäller den mening som biträdes av 

ordföranden). 

 

§ 11 Årsmöte 
Årsmöte äger rum senast sista mars. 

Kallelse till årsmöte utfärdas senast 1 månad i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. 
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Förslag till årsmötet (motion), om annat än stadgeändring, ska vara styrelsen tillhanda senast tre 

veckor före årsmötet. Sådant förslag, samt förslag av styrelsen, ska av styrelsen hållas tillgängligt för 

enskild medlem fr o m sju dagar före årsmötet. 

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig.  

 

 

§ 12 Ärenden vid årsmötet 
1. Val av ordförande för mötet. 

2. Upprättande av röstlängd. 

3. Val av sekreterare för mötet. 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet. 

5. Fastställande om mötet har blivit utlyst i laga ordning. 

6. Fastställande av dagordning. (Helt nytt) 

7. Behandling av årsredovisning omfattande verksamhetsberättelse, resultat- och 

balansräkning för senaste räkenskapsåret (tidigare skrivning: verksamhets- och 

förvaltningsberättelse.) 

8. Revisorernas berättelse. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

10. Disposition av årets resultat (tidigare skrivning: Fastställande av balansräkningen.)  

11. Beslut om antal styrelseledamöter inom de genom stadgarna fastställda antalet. 

12. Val av ordförande för ett år.   

13. Val av övriga styrelseledamöter. 

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

15. Val av valberedning. (tidigare skrivning: Val på ett år av valberedning) 

16. Fastställande av årlig medlemsavgift (tidigare: årsavgift). 

17. Nytt: Fastställande av årets budget och verksamhetsplan. Kommentar: Var tidigare ingen 

egen punkt utan ingick i övriga ärenden. 

18. Nytt: Styrelsens förslag. 

19. Nytt: Inkomna motioner. 

 

 

§ 13 Extra allmänt möte 
Extra allmänt möte ska hållas  

• vid stadgeändring 

• om styrelsen finner det nödvändigt 

• om revisorerna begär det eller 

• då minst 10 % av medlemmarna begär det. 

 

(Tidigare skrivning: Extra allmänt möte hålles då stadgeändring så kräver, då styrelsen så finner 

erforderligt eller då revisorerna eller minst 10 % av medlemmarna så begär.) 

 

Styrelsen ska anordna extra allmänt möte senast en månad efter att sådan begäran inkommit. Gäller 

mötet stadgeändring ska extra allmänt möte avhållas senast två månader efter att begäran inkommit. 

Vid extra allmänt möte skall förekomma punkterna 1-6   (tidigare skrivning:1 – 5 ) enligt dagordning 

vid årsmöte. Därutöver skall förekomma de ärenden för vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får 

inte förekomma. 

 

Kallelse ska utfärdas minst 10 dagar före mötet på sätt, som styrelsen bestämmer. I kallelse ska anges 

det eller de ärenden som ska behandlas på mötet. (tidigare skrivning: föranleder mötet.) 

 

Kommentar: Har bytt plats på de två ovanstående styckena. 
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§ 14 Styrelsen 
Styrelsen är, då allmänt möte inte är kallat, föreningens beslutande organ. Styrelsen ska bestå av 

ordförande samt lägst fyra och högst åtta ordinarie ledamöter. Mandattiden för ledamot, utom 

ordförande som alltid utses för ett år, kan vara ett eller två år. Målsättningen bör vara att halva antalet 

ledamöter väljs vid varje årsmöte. 

 

Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande vid styrelsemötet. 

Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst (tidigare skrivning: 

gäller den mening som bifalls av ordföranden). 

 

Kallelse till styrelsemöte utfärdas av ordförande när anledning till sammanträde föreligger. Ordförande 

är skyldig att kalla till styrelsesammanträde om minst två ledamöter begär det (tidigare skrivning: så 

påfordra.) 

Vid styrelsesammanträde förs protokoll som justeras av ordföranden jämte en annan närvarande 

ledamot. 

 

§ 15 Styrelsens åligganden 
1. Verka för föreningens syften och ansvara för löpande verksamhet. 

2. Ansvara för föreningens medel. 

3. Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt underställa dessa till revisorernas granskning. 

4. Företräda föreningen inför myndigheter och andra organisationer. 

 

§ 16 Firmateckning 
Firmateckning sker på sätt som styrelsen bestämmer. 

 

§ 17 Ekonomiskt ansvar 
För föreningens förbindelser häftar endast föreningens tillgångar. 

 

§ 18 Revision 
För granskning av föreningens räkenskaper utses två revisorer jämte suppleanter för dessa. Revisorer 

och suppleanter utses av årsmötet växelvis vartannat år för två år i taget. 

 

Kommentar. I nuvarande stadgar finns ingen tidsangivelse men vi har idag valt 2 ordinarie och 2 

suppleanter på ett år i taget.   

 

 

§ 19 Valberedning (Helt nytt) 

Valberedningen utgörs av två personer och väljs av årsmötet växelvis vartannat år för två år i 

taget.  

Kommentar; Valberedning fanns inte reglerat i stadgarna tidigare. I praktiken har årsmötet 

valt 2 personer för ett år i taget. 
 

§ 20 Tvister 
Mellan någon av parterna förening, styrelse, -ledamot, eller enskild medlem uppkommen tvist får ej 

dragas inför allmän domstol utan skall avgöras av skiljemän enligt lag om skiljeförfarande (tidigare 

skrivning: skiljemän.) 

 

 

************* 


