
Stadgar för Äspingebygdens Byaförening antagna vid grundande möte 

 22 maj år 2000 

 

1 Namn och syfte Föreningen namn är Äspingebygdens Byaförening. Föreningen, som är 

öppen ideell och opolitisk, skall verka för att Äspingebygden, dvs Stavröd, Äspinge, 

Gammalstorp, Råset och Benarp, blir en god livsmiljö för alla dess invånare. Föreningen skall 

främja aktivitet på bygden och vara kontaktorgan gentemot stat och kommun då det gäller 

att driva frågor som påverkar livsmiljön i området.  

 

2 Säte och verksamhetsområde Föreningen har sitt säte i Hörby kommun. Föreningen 

verksamhetsområde är de i paragraf 1 omnämnda byarna.  

 

3 Medlemskap är öppet för alla som vill arbeta i enlighet med föreningen syfte och har 

erlagt av årsmötet beslutad medlemsavgift.  

 

4 Föreningens förvaltning Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Föreningens 

verksamhet förvaltas mellan årsmötena av styrelsen och medlemsmötet. Styrelsen skall 

sköta den löpande förvaltningen och utföra de uppdrag som medlems-möte och årsmöte 

anvisar dem. Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och två ej rangordnade suppleanter. 

Årsmötet väljer styrelse och beslutar vem som skall inneha posten som ordförande. 

Mandattiden för ordförande är ett (1) år och för övriga styrelse-ledamöter två (2) år, med 

växelvis avgång. Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Föreningens verksamhet skall 

granskas av revisor och revisorssuppleant som utses av årsmötet. Revisorernas mandattid är 

två år. Föreningens valberedning skall bestå av tre personer som skall förbereda personval 

inom föreningen. Valberedningens mandattid är två (2) år med växelvis avgång. Årsmötet 

skall utse sammankallande i valberedningen.  

 

5 Medlemsmöte och årsmöte Medlemsmöte skall hållas minst fyra gånger per år, varav en 

gång utgöra årsmöte. årsmötet skall hållas under april månad. Kallelse till medlemsmöte 

skall ske skriftligen genom anslag, annons eller personlig kallelse senast två veckor innan 

mötesdagen. Kallelse till årsmöte skall utgå senast tre veckor innan årsmötesdagen. 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 1 mars. Vid kallelse till årsmöte 

skall uppges att det finns inlämnade motioner. Beslut vid årsmöte skall ske med enkel 

majoritet förutom vid personval då 2/3-dels majoritet krävs. På dagordningen vid årsmöte 

skall minst följande punkter tas upp:  


