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STADGAR 
för föreningen Byalaget Kreativa Läppe. Org. nr: 817607-0251 
 
§1. Föreningens ändamål och verksamhet 

Byalaget Kreativa Läppe är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseförening 
för bygdegemenskap, som arbetar för ortens utveckling. 

 
§2. Medlemskap 

Ansökan om medlemskap ställs till någon ledamot av styrelsen. 
Styrelsen prövar i enlighet med i § 1 angivna riktlinjer. 

 
§3. Årsmöte, tidpunkt och kallelse 

Årsmöte skall hållas före maj månads utgång. Kallelse till årsmöte ska ske tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före årsmöte. 

 
§4. Rösträtt 

Vid årsmötet har varje medlem en röst (familjemedlemskap två röster och enskilt 
medlemskap en röst). Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. 

 
§5. Styrelse 

Föreningens styrelse skall bestå av ordförande, minst fyra övriga ledamöter samt 
minst tre suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig med minst halva antalet ledamöter 
närvarande. Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter och suppleanter 
har en mandattid på två år, varav hälften väljs vid varje årsmöte. 

 
§6. Dagordning för årsmötet 

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas: 
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare 
4. Årsmötets behöriga utlysande 
5. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
7. Fastställande av medlemsavgifter 
8. Val av  
• ordförande för en tid av ett år 
• ordinarie ledamöter för en tid av två år 
• suppleanter för en tid av två år 
• en revisor för en tid av ett år 
• en revisorssuppleant för en tid av ett år 

9. Valkommitté om tre ledamöter, varav en sammankallande. 
 



§7. Verksamhetsberättelse 
Verksamheten omfattar kalenderår. 
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse skall senast 8 dagar före årsmötet 
tillställas revisorerna. 

 
§8. Revision 

Föreningens räkenskaper granskas av vid årsmötet vald revisor. 
 
§9. Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av styrelsen, två i förening. 
 
§10. Medlemsavgift 

Medlemsavgiften fastställes vid årsmötet för ett år i sänder. 
 
§11. Valkommitté 

Valkommittén skall till årsmötet framlägga förslag på kandidater till 
styrelseledamöter och revisor samt suppleanter för dessa. 

 
§12. Stadgeändring/Föreningens upplösning 

Beslut om stadgeändring eller föreningens upplösning fattas med två tredjedels 
majoritet av antalet avgivna röster vid två på varandra följande sammanträden, av 
vilka det ena är årsmöte. 
Förslag om sådana ändringar skall tillställas styrelsen skriftligen före februari 
månads utgång och skall anges i kallelse till årsmötet och till nästföljande 
sammanträde. 
 
Vid upplösning skall i första hand föreningens tillgångar överföras till annan 
förening med liknande ändamål och verksamhet för läppebygdens utveckling som 
anges i §1. 


