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Villingsbergs Byalag 
 

Stadgar  

 
§ 1 Föreningens namn 
Föreningens namn: Villingsbergs Byalag 
 
§ 2 Föreningens säte 
Föreningens har sitt säte i Villingsberg i Karlskoga kommun 
 
§ 3 Föreningens syfte/ändamål 
Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden med syfte och mål 
att öka den sociala gemenskapen i byn, samt att främja och bevara byns historia och 
verka för byns och områdets vidareutveckling. 
 
§ 4 Medlemskap 
Föreningen är öppen för alla som delar och vill verka för föreningens målsättning och 
följa dess stadgar. 
 
§ 5 Medlemsavgift 
Medlemsavgift tas ut i form av en årlig avgift på 200 sek.  per familj/hushåll och eller 
150 sek. per person, medlemsavgiften fastställs årligen vid föreningens årsmöte. 
Medel för föreningens verksamhet skapas genom medlemsavgifter, frivilliga bidrag, 
ideella insatser, intäkter från olika aktiviteter, etc. intäkterna används för att täcka 
kostnader i verksamheten samt till gemensamma aktiviteter. 
 
§ 6 Styrelsen 
Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och ledamöter.  
 
§ 7 Styrelsens uppgifter 

• Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess 
angelägenheter. 

• Styrelsen har full beslutsrätt men kan vid större avgörande beslut/frågor 
sammankalla medlemmar till en extra föreningsstämma.  

• Styrelsen skall verkställa av årsmötet fattade beslut. 
• Styrelsen har rätt till ekonomiska transaktioner i nödvändig omfattning, 

räkenskaper utförs av föreningens kassör och skall redovisas på föreningens 
ordinarie årsmöte.  

• Styrelsen sammanträder när behov finns, (minst 2 ggr/år) 
• Styrelsen är beslutsgiltig då minst ¾ delar av styrelsen är närvarande 
• Firmatecknare utses inom styrelsen.  
 

§ 8 Räkenskaper 
Räkenskapsåret är lika med kalenderår, styrelsens årsredovisning skall överlämnas till 
revisorer för granskning senast 14 dagar innan ordinarie årsmöte. 
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§ 9 Revisorer 
2 st revisorer skall utses på ordinarie årsmöte för granskning av föreningens räkenskaper. 
 
§ 10 Årsmöte 
Ordinarie årsmöte hålls årligen inom årets 1 kvartal, skriftlig kallelse tillsänds 
medlemmar senast 14 dagar före mötet. 
På årsmöte har endast föreningens medlemmar rösträtt och endast medlem kan inväljas i 
styrelsen. 
 
Dagordning 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
2. Val av protokolljusterare och rösträknare 
3. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret. 

a) Händelser och åtgärder 
b) Ekonomisk redovisning 
c) Revisionsberättelse 

4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
5. Fastställande av medlemsavgift. 
6. Fastställande av verksamhetsplan. 
7. Val av föreningens ordförande, väljs för 2 år 
8. Val av föreningens kassör väljs för 2 år. 
9. Val av föreningens sekreterare väljs för 2 år 
10. Val av föreningens ledamöter väljs för 1 år. 
11. Val av revisorer och suppleanter väljs för 1 år. 
12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner. 
13. Val av valberedning. 
14. Övriga frågor 

 
 

§ 11 Extra möte 
Extra möte/stämma kan vid behov hållas på begäran av styrelse, revisor eller när minst 
1/10 av föreningens medlemmar kräver det genom en skriftlig begäran till styrelsen. 
 
§ 12 Ändring av stadgar 
För ändring av stadgar krävs beslut vid ordinarie årsmöte med minst 2/3 medlemmar på 
mötet. 
 
§ 13 Uteslutning 

• Medlem som inte betalar beslutad årsvis medlemsavgift. 
• Medlem som motarbetar föreningens verksamhet och ändamål eller handlar i syfte 

att skada föreningens intressen. 
 
§ 14 Upplösning av föreningen 
För upplösning av föreningen krävs en föreningsstämma med minst 2/3 av medlemmarna 
på mötet för ett giltigt beslut, föreningens ev. tillgångar fördelas lika till antalet 
medlemmar i föreningen.  
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