
 

 

  

Stadgar för länsbygderådet i Jönköpings län 

 

 
 § 1. Föreningens namn 

Föreningen benämns länsbygderådet i Jönköpings län och har sitt säte och 

verksamhetsområde som namnet lyder. 

 
 § 2. Föreningens ändamål,verksamhetsområde och syfte 

Länsbygderådet har till  ändamål att fungera som ideell samverkans- och 

paraplyorganisation för länets byagrupper och / eller övriga intressenter inom arenor 

med bygdeutveckling på agendan. Föreningen ingår i ett regionalt nätverk inom 

ramen för Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Föreningen skall verka utifrån 

värdegrunder som demokrati, mångfald och jämställdhet och för socialt, miljömässigt 

och ekonomiskt hållbar utveckling.Föreningen är politiskt och religiöst obunden. 

 
 § 3. Medlemskap 

Byagrupper eller motsvarande inom Jönköpings län anslutes till länsbygderådet.  

Medlemskapet verifieras genom upprättad medlemsmatrikel och aktuella 

adressuppgifter skall fortlöpande meddelas riksorganisationen. (Med byagrupp / lokal 

utvecklingsgrupp avses grupp som har öppet medlemskap för alla som bor inom det geografiska 

område gruppen har som arbetsområde, är politiskt och religiöst obunden,  har ett demokratiskt 

arbetssätt och arbetar med sin bygds framtid och utveckling ur ett helhetsperspektiv)  
 

 § 4 Medlemsavgift 

Eventuell medlemsavgift fastställs av årsmötet. 

 
 § 5 Styrelsen. 

Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen består av lägst fem (5) och högst nio (9) 

ledamöter och lägst två (2) och högst fyra (4) suppleanter.  Styrelse väljs på två år, 

dock att halva styrelsen vid första styrelsevalet väljs på ett år.  Suppleanter väljs på ett 

år.  Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ( 5) respektive fem (9) ledamöter är 

närvarande. Till styrelsen kan adjungeras respektive kommuns kontaktperson. 

 
 § 6 Revisorer 

Årsmötet skall välja två (2) revisorer.  Dessa väljs för tiden fram till nästkommande 

ordinarie årsmöte.  Revisorerna skall verkställa revision samt avge 

revisionsberättelse. 

 
 § 7 Firmatecknare 

Länsbygderådets firma tecknas av den eller de som utses vid konstituerande möte. 

 
 § 8 Räkenskapsår 

Länsbygderådets räkenskapsår omfattar kalenderåret. 

 
 § 9 Årsmöte 

Ordinarie årsmöte hålls årligen senast under mars månad. Kallelse till årsmötet skall 

ske senast tre veckor före  ordinarie årsmöte samt senast två veckor före extra 

årsmöte.  Kallelse skall ske skriftligen. 

 

 

 



 

 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:  

 

 1.  Årsmötets öppnande 

 2.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

 3.  Upprättande av röstlängd  

 4.  Val av två protokolljusterare; tillika rösträknare  

 5.   Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna 

 6.   Fastställande av föredragningslista 

 7 a)  Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret 

 7 b) Styrelsens förvaltningsberättelse ( balans- och resultaträkning) 

 8.   Revisiorernas berättelse över styrelsens förvaltning för senaste 

 verksamhetsåret 

 9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust 

 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget inför nästkommande 

 verksamhetsår 

 12. Beslut om eventuell medlemsavgift. 

 13. Val av ordförande för en tid av ett år 

 14. Val av styrelseledamöter; vid första val; halva antalet ledamöter för en tid av två år 

 15. Val av suppleanter för en tid av ett år 

 16. Val av två revisorer  för en tid av ett år 

 17. Val av tre (3) ledamöter i valberedning för en tid av ett år,  av vilka en

 ledamot skall utses som sammankallande. 

 18.  Val av två ombud och ersättare till Hela Sverige ska leva:s årsmöte 

19. Ärenden, som av styrelsen hänskjuts till årsmötet 

20. Behandling av inkomna motioner 

21. Övriga frågor 

22. Årsmötets avslut 

 
 § 10. Extra årsmöte 

Extra årsmöte och extra föreningsmöte skall hållas när styrelsen finner skäl till detta. 

Sådant möte skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärts av en 

revisor eller av tio röstberättigade byagrupper eller motsvarande. Kallelse och 

dagordning  till extra årsmöte och föreningsmöte skall delges senast två veckor före 

mötet. Mötet hålls på plats och vid tidpunkt som styrelsen bestämmer , dock senast 

sex veckor efter att begäran kommit styrelsen tillhanda. Under mötet får endast 

behandlas frågor för vilket det sammankallats. 

 
 § 11. Motioner. 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före ordinarie 

årsmöte. 

 
 § 12.  Stadgeändring. 

Ändringar av dessa stadgar kan ske efter behandling och beslut vid två efter varandra 

avhållna ordinarie årsmöten. 

 
 § 13. Upplösning 

Om den ideella föreningen länsbygderådet i Jönköpings län upplöses övertas ansvaret 

för de lokala grupperna av riksorganisationens styrelse i avvaktan på att de lokala 

grupperna bildat nytt länsbygderåd. 

 


