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Stadgar 
 

Stadgar: Bygdsam Nätradalen, ekonomisk förening 

 

§ 1 Föreningens namn 

Föreningens firma är Bygdsam Nätradalen, ekonomisk förening. 

§ 2 Ändamål och verksamhet 

Bygdsam är en samverkansorganisation som står på tre ben; kommun, företagare och föreningar från 
bygden. I styrelsen ingår representanter för företag, föreningar och kommun. I Bygdsam Nätradalen 
finns en verksamhetsledare som koordinerar och driver prioriterade frågor på styrelsens uppdrag. 

I verksamheten ingår att bilda arbetsgrupper i bygden för olika utvecklingsaktiviteter t. ex:  

 Bibehålla och utveckla offentlig och kommersiell service 

 Framtidstro och positiva attityder.    

 Prioritera de frågor som är unika, sticker ut och förenar bygden.  

 Att skapa intresse för Nätradalen.  

 Ökad trivsel och tillväxt i Nätradalen 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillsammans 
med medlemmarna bilda olika arbetsgrupper i olika utvecklingsaktiviteter för att: 

 tillvarata Nätradalens intressen 

 främja Nätradalens utveckling 

 engagera företag, föreningar och privatpersoner och kommunen  

Erbjuda företag och kommunen kommunikations och marknadsföringstjänster. 

Verksamheterna ryms inom SNI kod 63.990 och 70.210.    

§ 3 Föreningens säte 

Styrelsen har sitt säte i Bjästa, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands Län 

§ 4 Medlemskap 

Till medlem kan antas företag, föreningar, privatpersoner och kommuen som förväntas följa 
föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om 
inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.  

§ 5 Medlems skyldighet 

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman 
fastställda medlemsavgifter och serviceavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.  
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§ 6 Insats 

Varje medlem; privatperson, förening, kommun och företag ska delta i föreningen med ett 
insatsbelopp som ska fastställas av föreningsstämman. Insatsen betalas när medlemskap har 
beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar. 

 Insats privatperson: 50 kronor 

 Insats förening: 100 kronor 

 Insats kommun: 100 kronor 

 Insats företag: 1000 kronor 

§ 7 Medlemsavgift  

Föreningar och privatpersoner och  kommunen skall årligen till föreningen betala medlemsavgift som 
skall fastställas av föreningsstämman. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som 
styrelsen bestämmer. Medlemmarna har inget personligt ansvar utöver föreningens tillgångar. 

Medlemsavgift privatperson: 100 kronor 

Medlemsavgift kommunen: 100 kronor 

Medlemsavgift förening: 300 kronor 

§8 Serviceavgift 

Företag skall årligen till föreningen betala serviceavgift som skall fastställas av föreningsstämman. 
Serviceavgiften är momsbelagd och avdragsgill. Serviceavgiften betalas på det sätt och inom den tid 
som styrelsen bestämmer. Medlemmarna har inget personligt ansvar utöver föreningens tillgångar 

Serviceavgift företag: Små, medelstora och stora företag erbjuds att betala differentierade 
serviceavgifter. Lägsta serviceavgift är 1000 kronor och beräknas utifrån företagets omsättning. 

§9 Rösträtt 

Varje privatperson har en röst. Varje förening har två röster. Varje företag har tre röster. Örnsköldsviks 

kommun har en röst. 

§ 10 Avgång 

Uppsägning till utträde ur föreningen skall ske skriftligen. Avgång ur föreningen beroende på egen 
frivillig begäran äger rum månaden efter begäran av utträde.  

§ 11 Uteslutning 

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar 
dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.  

En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla 
detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.  
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Medlem som erhållit meddelande om uteslutning, får inte fram till avgången delta i överläggningar och 
beslut om föreningens angelägenheter. 

 

§ 12 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av: 

- Lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter och tre (3) suppleanter  

Styrelsen skall bestå av en (1) ledamot från kommunen, övriga ledamöter från företag och föreningar i 
Nätradalen. Kommunen äger rätt att utse ersättare för ordinarie ledamot. 

Styrelseledamöter väljs på två (2) år, dock att halva styrelsen vid första styrelsevalet väljs på ett år. 

§ 13 Teckningsrätt 

Styrelsen beslutar om vem och vilka som skall ha rätt att teckna föreningen.   

§ 14 Revisorer 

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses 
två revisorer och en revisorssuppleant  

§ 15 Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår 01 01 – 12 31. 

§ 16 Årsredovisning 

Styrelsen skall lämna föreningens årsredovisning, räkenskaper och förvaltningsberättelse till 
revisorerna senast 6 veckor innan stämman 

§ 17 Ärenden på ordinarie föreningsstämma 

Den ordinarie föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma 
skall hållas årligen under årets första halvår dock senast sista juni. 

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas: 

DAGORDNING FÖRENINGSSTÄMMA 

1.Val av ordförande vid stämman och sekreterare 

2. Godkännande av röstlängden 

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning 

5. Fastställande av dagordningen 

6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 

7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om hur vinsten eller förlusten 
enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

9.  Avgifter för kommande verksamhetsår    
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10. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter 

12. Val av styrelseordförande 

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

14. Val av revisorer och revisorssuppleant 

15. Val av valberedning 

16. Beslut om verksamhetsplan och budget  

17. Motioner samt av styrelsen väckta frågor. 

18. Övriga ärenden  

§ 18 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden 

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen per e-post eller post. Kallelse ska skickas sex veckor 
innan och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast två veckor före extra 
föreningsstämma.  

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. 

Andra meddelanden till medlemmarna anslås på föreningens hemsida, skickas per e-post eller i form 
av post, sms eller via sociala medier som är godkända av medlemmarna. 

§ 19 Motioner  

Motioner skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 4 veckor innan föreningsstämman 

§ 20 Valberedning 

Valberedningen väljs på ordinarie föreningsstämma och skall bestå av tre (3) ledamöter, varav en 
utses till sammankallande. Det åligger valberedningen att avge förslag till de val som skall ske vid 
ordinarie föreningsstämma. 

§ 21 Stadgeändring 

Ändring av dessa stadgar sker i enlighet med 7 kap § 14 och 15 i lagen 1987:667 om ekonomiska 
föreningar. 

Ändring av föreningens stadgar skall fattas på stämman och med minst 2/3 av antalet angivna röster. 
Förslag till ändring av stadgarna skall vara inlämnat till styrelsen senast 4 veckor före stämman. 
Styrelsen ska lämna skriftligt utlåtande över förslaget. 

§ 22 Vinstfördelning 

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden 
har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.  

§ 23 Upplösning av föreningen 

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas till nytta för bygden på det sätt 
vilket stämman då fattar beslut om. 

§ 24 Övrigt 

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar. 

 


