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Stadgar för Ersnäs byaförening    
Ändrade till och beslutade vid årsmöte: 2022-10-17 

1 § Grund  
Föreningens namn är Ersnäs Byaförening. 
Föreningen är ideell och ska vara partipolitiskt och religiöst oberoende. 
Styrelsen har sitt säte i Luleå kommun. 

2 § Målsättning 
Föreningens målsättning ska vara att bevaka byns och innevånarnas intressen gentemot olika 
myndigheter och samarbeta med Norrbottens museum och Länsstyrelsen i Norrbottens län 

genom att: 

• ägna uppmärksamhet åt bygdens natur- och kulturminnen 
• samla byborna kring gemensamma aktiviteter 
• samarbeta med andra föreningar för byns och innevånarnas intresse  
• i all verksamhet medverka till att stärka samhörigheten mellan byns innevånare 
• förvalta byalokaler och samlingsplatser 

3 § Medlemskap och medlemsavgift 
Till medlem i föreningen kan alla antagas som anmäler sitt intresse, har anknytning till Ersnäs och 
som erlägger medlemsavgift. Medlem som inte betalt medlemsavgift under året anses ha utträtt ur 
föreningen. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. 

4 § Styrelsens ansvar 
Styrelsen ska: 

• agera enligt föreningens målsättning 
• förvalta föreningens tillgångar 
• föra redovisning över föreningens räkenskaper 
• ansvara för föreningens medlemslista 
• under varje årsmöte avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och 

ekonomi 
• i övrigt handlägga föreningens angelägenheter såsom att kalla till medlemsmöten 

vid behov 

5 § Förvaltning 
Styrelsen ska bestå av udda antal ledamöter, minst fem och högst nio. Val av styrelse och övriga 
funktionärer sker på årsmötet. Årsmötet väljer ordföranden på ett år. För övriga styrelseledamöter 
sker val vartannat år. Val ska ske så att halva styrelsen väljs ny varje år. Styrelsen konstituerar 
därefter sig själv. Årsmötet väljer därutöver två revisorer (varav en är sammankallande) samt två 
funktionärer till valberedning (varav en är sammankallande). Dessa väljs på ett år och ingår inte i 
styrelsen. Valen ska vara öppna. 

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller 
den mening om vilka de flesta av de röstande förenar sig. Vid lika röstetal, gäller den mening som 
biträds av ordföranden. 
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Stämmobeslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Vid lika röstetal vid omröstning, 
avgörs frågan med lottens hjälp. 

6 § Revision 
Föreningens räkenskapsperiod sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna ska vara slutförda 
och tillgängliga för revisorerna senast 14 dagar före årsmötet. 

7 § Årsmöte 
Årsmöte ska hållas årligen innan februari månads utgång. Styrelsen beslutar om tid och plats. Vid 
årsmötet ska följande ärenden förekomma: 

1. Mötets öppnande 
2. Fråga om mötet är behörigen utlyst 
3. Val av ordförande för mötet 
4. Val av sekreterare för mötet 
5. Val av två protokolljusterare för mötet 
6. Verksamhetsberättelse 
7. Ekonomisk berättelse  
8. Revisionsberättelse 
9. Ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Val av föreningens ordförande 
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
12. Val av två revisorer och en suppleant 
13. Val av valberedning 
14. Motioner 
15. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 
16. Fastställande av medlemsavgifter 
17. Övriga frågor 
18. Mötets avslutande 

8 § Motioner 
Medlem kan genom motion/förslag senast en månad innan föreningens årsmöte väcka förslag 
rörande föreningens verksamhet. Motionen förmedlas till styrelsens ordförande eller sekreterare. 
Styrelsen ska bereda motionen och klargöra sitt ställningstagande vid årsmötet. 

9 § Kallelse 
Kallelse till årsmötet sker genom affischering, i Ersnäsbladet och via digitala plattformar. Kallelse ska 
ske senast tre veckor innan utsatt datum. Dagordning presenteras på föreningens hemsida. 

10 § Övriga möten 
Om styrelsen så beslutar eller om minst 25% av föreningens medlemmar så kräver, ska styrelsen kalla 
till extra föreningsmöte. Kallelse sker senast två veckor före datum för mötet. Kallelse sker via 
affischering och digitala plattformar. Vid extra tillkallat möte kan bara de ärenden som nämnts i 
kallelsen, behandlas. 

11 § Firmatecknare 
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 

12 § Stadgeändring 
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av två, på varandra, följande möten varav ett ska vara 
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årsmötet. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röstande vid 
vartdera mötet. Mötena ska planeras med minst en månads mellanrum. 

13 § Föreningens upplösning 
Beslut om föreningens upplösning kan ske endast genom två, på varandra, följande möten varav ett 
ska vara årsmötet. För att vara giltigt måste beslut om upplösning ske med två tredjedelar av antalet 
röstande vid vartdera mötet. Mötena ska planeras med minst en månads mellanrum. Vid upplösning 
ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens eventuella tillgångar överlämnas till en 
eller flera föreningar inom eller utom byn. Förening som kan komma i fråga bör ha en inriktning som 
liknar byaföreningens. 


