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Byordning för Laknäs Östanhols byalag  

§ 1  Föreningens namn  

Laknäs och Östanhols byar utgör en ideell förening med namnet Laknäs Östanhols byalag. 
Föreningens organisationsnummer är 883202-6929. 

§ 2  Föreningens säte  

Den ideella föreningen, Laknäs Östanhols byalag, har sitt säte i Leksands Kommun.  

§ 3  Föreningens syfte och ändamål  

Föreningens syfte och uppgift är att inom Laknäs och Östanhol tillvarata de gemensamma 
angelägenheter och intressen, som inte tillkommer andra kommunala eller offentliga myndigheter  
att handha, samt verka för bygemensamma ärenden.  

Sådana angelägenheter kan vara:  

• Anordnande och upprätthållande av traditioner  
• Förvaltning och vård av gemensamma områden och anläggningar  
• Bevakning av byarnas intressen när så är påkallat  
• Representation för föreningen i kommunala och andra sammanhang  

§ 4  Organisation  

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse som väljs vid årsstämman.  
Styrelsen företräder medlemmarna på deras uppdrag och i enlighet med fastställda riktlinjer och 
beslut fattade på bystämmor. Styrelsen är föreningens verkställande organ och bystämman är dess 
högsta beslutande organ.  

§ 5  Medlemskap  

Medlem i föreningen är den som är folkbokförd i Laknäs eller Östanhol, den som är lagfaren ägare  
till fastighet i Laknäs eller Östanhol, eller den som där driver registrerad rörelse.  
För bolag och sterbhus/dödsbo får ej mer än en person föra talan.  
Minimiålder för medlemskap är 18 år.  

Byalaget ska upprätta och aktuellhålla en förteckning över medlemmar som erlagt byavgift och som 
är underlag för rösträtt vid bystämma.  

§ 6  Berättigad att deltaga vid bystämma  

Berättigad att deltaga i bystämmas överläggningar är den som är medlem enligt ovan.  

§ 7  Rösträtt vid bystämma  

Varje medlem har en röst. Har en fastighet fler än två medlemmar har dock fastigheten högst två 
röster, förutsatt att två byavgifter är erlagda.  

Sterbhus/Dödsbo ska ha en röst förutsatt att byavgift är erlagd.  

Den som i någon av byarna bedriver registrerad rörelse skall ha en röst, förutsatt att byavgift är 
erlagd.  

Rösträtt förutsätter att byavgift är erlagd för innevarande år.  

§ 8  Fullmakt vid bystämma  

Medlem äger möjlighet att genom ombud deltaga vid bystämmas överläggningar och beslut.  
En (1) person får endast företräda en (1) annan medlem genom fullmakt.  
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§ 9  Styrelse  

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse som består av minst fem ordinarie ledamöter,  
varav en är ordförande, samt två suppleanter.  

Valbar till styrelseledamot är den som är medlem i föreningen och har avlagt byavgift. 

Ordförande och ordinarie ledamöter väljs för en mandattid av två år och avgår växelvis vartannat år.  
Suppleanter väljs för ett år.  

Styrelsens sammansättning ska spegla de erfarenheter som styrelsearbetet erfordrar samt att en 
jämn könsfördelning ska eftersträvas och att representantskap för båda byarna föreligger.  

Årsstämman väljer ordförande, övriga ledamöter och suppleanter, medan styrelsen inom sig utser 
kassör samt sekreterare bland ordinarie ledamöter.  

Ordförande bör ingå i styrelsen som ordförande i högst 6 år i följd.  
Ordinarie ledamot och suppleant bör ingå i styrelsen i högst 6 år i följd.  
Om styrelseledamot väljs som ordförande påbörjas en ny mandatperiodräkning om högst 6 år.  
Sedan ett år förflutit efter sammanhängande styrelsearbete är vederbörande ånyo valbar till 
styrelsen.  

Vid föreningens styrelsemöten ska protokoll föras och styrelsemedlemmarna ska erhålla kopior. 
Protokollen ska finnas tillgängliga för alla medlemmar på förfrågan hos någon styrelsemedlem.  

Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid beslut i styrelsen har 
ordförande utslagsröst om lika röstetal föreligger vid omröstning i beslut.  

§ 10  Firmateckning och beloppsgränser  

Föreningens firma kan tecknas av ordförande i förening med annan styrelseledamot eller av kassör i 
förening med annan styrelseledamot.  

Ekonomiska åtaganden, kontrakt samt utbetalningar upp till och med ett basbelopp kan attesteras  
med firmateckning enligt ovan.  

Ekonomiska åtaganden, kontrakt och övriga förbindelser över ett basbelopp ska beslutas på ordinarie 
eller extra bystämma. Utbetalning av sådant beslutat åtagande ska attesteras med firmateckning 
enligt ovan.  

§ 11  Verksamhetsplan och Räkenskaper  

Verksamhetens räkenskaper, budget, resultat‐ och balansräkning följer kalenderår.  

Verksamhetsplan och Budget för kommande verksamhetsår/kalenderår upprättas under årets sista 
kvartal och ska godkännas av bystämman.  

Verksamhetsberättelse, resultat‐ och balansräkning för föregående år upprättas och revideras inför 
ordinarie årsstämma.  

§ 12  Revision  

För att granska föreningens verksamhet, förvaltning och räkenskaper väljs vid årsstämman två  
revisorer samt en revisorssuppleant för en tid av ett år.  

Revisorerna skall minst fyra veckor före årsstämman ha tillgång till verksamhetsrapport samt 
resultat- och balansräkning och övriga handlingar för att genomföra revision och till årsstämman 
avlämna revisionsberättelse.  
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§ 13  Valberedning  

Valberedning består av tre personer, varav en väljs som sammankallande. Alla väljs av årsstämman  
för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 
framlägga förslag till val av ny styrelse, inbegripet omval och nyval, och med beaktande av vilka 
funktioner och erfarenheter som en kommande styrelse behöver besitta.  

Valberedningen bör följa en av årsstämman fastställd policy och instruktion för att underlätta 
valarbetet.  

§ 14  Bystämma  

Två ordinarie bystämmor skall hållas årligen.  

Årsstämma hålls senast 30 april, varvid bokslut och verksamhetsberättelse för föregående 
verksamhetsår skall behandlas tillika revisorernas rapport. Vid årsstämman förrättas val av styrelse, 
revisorer och valberedning. Vid årsstämman ska ges information om verksamhetens utfall under 
våren, planer inför sommaren samt tas beslut i aktuella frågor.  

Höststämma hålls senast 31 december för information och beslut i aktuella frågor samt planer inför 
vintersäsongen. Vid höststämman ska verksamhetsplan och årsbudget samt byavgift för kommande  
år fastställas.  

Extra bystämma kan sammankallas då revisor, styrelsen själv eller om 1/3-del av medlemmarna 
skriftligen till styrelsen inkommit med gemensam anmodan därom. Extra bystämma ska enbart 
innehålla ett specificerat ärende för information och beslut.  

§ 15  Kallelse  

Kallelse till ordinarie bystämma ska ske minst 2 veckor i förväg. Kallelse sker genom anslag på 
byarnas huvudanslagstavlor och annan lämplig annonsering i lokalt annonsblad.  

I kallelsen ska anges tid och plats för stämman med hänvisning till den fasta dagordningen samt 
eventuella frågor som ska behandlas. Uppgift ska finnas om var handlingar som utgör underlag för 
dagordningen och eventuella frågor finns tillgängliga.  

§ 16  Motion  

Motion till bystämma ska ha inkommit till styrelsen minst 6 veckor före bystämma.  

§ 17  Omröstning  

All omröstning på bystämma sker öppet genom acklamation eller votering. Om så begärs skall 
omröstning ske med slutna sedlar. Faller rösterna lika för olika meningar har ordförande utslagsröst.  
Vid beslut av försäljning av fast egendom krävs 2/3-dels majoritet.  

§ 18  Dagordning och protokoll  

Stämmor ska ha följande dagordning i tillämpliga delar:  

Samtliga stämmor:  

• Stämmans behöriga kallelse  
• Godkännande av dagordningen  
• Val av ordförande för stämman  
• Val av sekreterare för stämman  
• Val av två justeringsmän tillika rösträknare  
• Justering av röstlängd  
• Godkännande av protokoll från föregående stämma  
• Övriga beslutsärenden och motioner  
• Stämmans avslut  
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Årsstämma skall dessutom innehålla:  

• Föredragning av verksamhetsberättelse  
• Föredragning av bokslut  
• Föredragning av revisionsberättelse  
• Fråga om ansvarfrihet för styrelsen  
• Styrelsens redovisning av det ekonomiska utfallet av innevarande år,  

samt ev. förslag till revideringar av budget  
• Val av ordförande för styrelsen  
• Val av övriga ordinarie styrelseledamöter och styrelsesuppleanter  
• Val av revisorer samt revisorssuppleant  
• Val av valberedning  
• Information  
• Beslutsärenden och motioner  

Höststämma skall dessutom innehålla:  

• Information  
• Beslutsärenden och motioner  
• Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästkommande år  
• Fastställande av byavgift för nästkommande år  

Protokoll:  

Stämmoprotokoll ska justeras inom tre veckor efter stämman.  
Stämmoprotokoll ska efter justering anslås vid bystugans entré.  

§ 19  Stadgeändring  

Ändring av stadgar ska fattas genom 2/3-dels majoritet på ordinarie eller extra bystämma vid två på  
varandra följande bystämmor varav en ska vara årsstämma.  

§ 20  Tvist  

Tvist i fråga om tolkning eller tillämpning av dessa stadgar ska hänskjutas till skiljeman, som ska vara 
ordföranden i Leksands kommunstyrelse, eller av denne utsedd handläggare.  

§ 21  Föreningens upplösning  

Beslut om föreningens upplösning ska fattas genom 2/3-dels majoritet på ordinarie eller extra 
bystämma vid två på varandra följande bystämmor varav en ska vara årsstämma.  

Upplöses föreningen tillfaller dess tillgångar Laknäs-Östanhol-Kullsbjörkens samfällighetsförening 
eller annat ändamål, som gynnar byalagets syfte och som beslutas på den sista stämman. 

Föreningens samlade handlingar ska vid upplösning lämnas till Leksands lokalhistoriska arkiv. 


