
Stadgar för Hela Sverige ska leva Fyrbodal 

antagna vid årsmötet 2001-09-10 

reviderad årsmötet 2003, årsmötet 2004-04-03, årsmötet 2005-11-19 och årsmötet 2012-04-18 

§ 1 Föreningens namn, syfte och värdegrund 

Hela Sverige ska leva Fyrbodal är föreningens namn. 

Hela Sverige ska leva Fyrbodal är en ideell förening. Föreningen är en nätverksorganisation 

med geografiskt verksamhetsområde: Munkedal, Tanum, Sotenäs, Strömstad, Bengtsfors, 

Färgelanda, Mellerud, Åmål, Dals Ed, Vänersborg, Uddevalla, Trollhättan, Lysekil och Orust 

kommuner. 

Föreningen har till syfte 

att genom samordning tillvarata de lokala utvecklingsgruppernas intressen, samt stödja 

 och stimulera det lokala utvecklingsarbetet i Fyrbodal 

att verka för samverkan med övriga länsbygderåd i Västra Götalands län. 

Hela Sverige ska leva Fyrbodal arbetar utifrån värdegrunderna demokrati, mångfald och 

jämställdhet och för socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. 

§ 2 Medlemskap 

Länsbygderådet är öppet för grupper och sammanslutningar som arbetar med landsbygdsfrågor. 

Varje lokal utvecklingsgrupp/motsvarande har en röst. 

§ 3 Medlemsavgift 

Medlemsavgift fastställs av årsmötet. 

§ 4 Verksamhetsår 

Verksamhetsår och räkenskapsår är lika med kalenderår. 

§ 5 Kallelser 

Kallelse till årsmöte och föreningsmöte sker skriftligen till alla medlemmar minst 14 dagar 

före mötet. 

 

§ 6 Årsmöte 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls innan april månads utgång. Vid 

årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande för mötet. 

2. Val av sekreterare, samt justerare att jämte ordförande justera protokollet. 



3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

4. Prövning av om årsmötet blivit behörigen utlyst. 

5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. 

6. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning. 

7. Beslut om disposition beträffande föreningens tillgångar enligt den fastställda 

balansräkningen. 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

9. Fastställande av ersättningar till styrelse och revisorer. 

10. Fastställande av årsavgift för innevarande år. 

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget. 

12. Val av styrelse, styrelseordförande, revisorer och revisorssuppleanter. 

13. Val av valberedning. 

14. Behandling av inkomna motioner och förslag. 

15. Övriga frågor. 

 

§ 7 Styrelsen 

Styrelsen är föreningens verkställande organ och äger rätt att besluta i löpande ärenden. 

Styrelsen väljs på årsmötet efter förslag från valberedningen. Styrelsen skall bestå av sju 

ordinarie ledamöter och sju ersättare. Ledamöter väljs på två år, ordförande på ett år. 

Styrelsen utser inom sig de olika befattningarna: vice ordförande, sekreterare och kassör. 

Inom två månader från räkenskapsårets slut skall styrelsen till revisorerna överlämna 

verksamhetsberättelse, protokoll och räkenskaper. 

Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. 

§ 8 Revisorer 

Vid årsmötet väljs två revisorer jämte två revisorssuppleanter till att granska föreningens 

verksamhet. Revisorer väljs på ett år. 

§ 9 Valberedning 

Valberedningen bör vara minst tre personer. 

§ 10 Ändring av stadgar 

Förslag till ändring av stadgan skall delges medlemmarna i samband med kallelse till 



årsmötet. Beslut om ändringar skall fattas på två föreningsmöten, varav ett årsmöte. Beslut 

fattas med enkel majoritet. 

§ 11 Motioner och förslag 

Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. 

§ 12 Upplösning 

Föreningen upplöses efter beslut på årsmötet om alla medlemmar enas därom, eller på två 

vardera årsmöten med minst 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade. Föreningens 

tillgångar skall vid upplösandet fördelas mellan medlemmarna. 


