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STADGAR FÖR 

HJORTNÄS - SUNNANÄNGS BYAMÄN 
Antagna vid ordinarie bystämma 2005-03-17 och ordinarie bystämma 2006-03-26 
Rediverad vid ordinarie bystämma 2012-03-21 § 5 styrelse, byuppsyningsman 
Årsmötet har vid 2013 årsmöte godkänt § 5, styrelsesammansättning, antal ledarmöten, inga 
suppleanter. 
 
 
§ 1.  Firma – säte  
 Föreningens firma är Hjortnäs – Sunnanängs byamän, ideell förening med säte i Hjortnäs och 

Sunnanängs byar i Leksands kommun, Dalarnas län. 
 
§ 2.  Uppgift och ändamål 

Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att 
anskaffa och för framtiden driva en bygdegård med bl.a. samlingslokal. Lokalen skall 
opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter 
och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som 
verkar i enlighet med rikets lagar. 
Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bl.a. genom egna 
kulturprogram och genom förmedling av program till dem som hyr lokalen. 
För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara 
ansluten Bygdegårdarnas Riksförbund. 

 Föreningen har till uppgift att verka för trivsel och gemenskap i Hjortnäs och Sunnanängs 
byar, samt att förvalta, underhålla och vårda byarnas gemensamma bystuga ”Wasasalen”, 
midsommarstång och andra gemensamma anläggningar i byarna. Undantag för gemensamma 
anläggningar som sköts och förvaltas av andra i byarna aktiva föreningar. 

 
§ 3. Medlemskap - röst 

Medlemskap i föreningen äger den som har hemvist i Hjortnäs eller Sunnanäng eller vilka 
genom innehav av fastigheter har fast anknytning i byn. Rösträtt vid föreningsstämma har den 
som betalat bypeng. Som medlem anses vid röstning det hushåll eller den fastighet som 
betalat bypeng året före mötet1.  Medlem får representera ytterligare en medlem som betalat 
bypeng om fullmakt till aktuell bystämma kan företes. 
 
 

§ 4. Avgift – ”bypeng”  
Obligatorisk medlemsavgift skall ej utgå. För drift och underhåll av föreningens anläggningar 
utgår frivillig årsavgift ”bypeng”. Denna skall bestämmas så den täcker aktuell driftskostnad 
samt fondering. Bypengens storlek bestäms vid den årliga bystämman. Om bypeng ska 
debiteras per hushåll eller fastighet bestäms vid den årliga bystämman. 
 

§ 5.  Styrelse  
Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse bestående av ordförande och sex - åtta 
ordinarie ledamöter. Ordförande väljs på ett år. Ordinarie ledamöter väljs på två år. 
Förskjutning skall ske på så sätt att fyra ledamöter väljs ena året och övriga väljs andra året. 
Byuppsyningsmannen som är det samma till styrelsens ordförande, vars uppgift är att vara 
kontaktperson mot myndigheter med flera. 
 

§ 6.  Firmatecknare  
Föreningen tecknas av, förutom styrelsen i sin helhet av ordförande och kassör var för sig.   

 
§ 7.  Förvaltning – Underhåll 

Styrelsen beslutar ensam i frågor rörande förvaltning, underhåll och vård av bystuga och 
midsommarstång. Viktigare angelägenheter såsom försäljning eller köp av fastighet skall 
beslutas på allmän bystämma. 

                                                           
1 Alltså en röst per hushåll/fastighet 
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§ 8.  Avgifter mm 
Föreningen svarar för skatter, andra avgifter och utgifter som är förenade med byns innehav 
av bystuga, midsommarstång och andra gemensamma anläggningar i byarna. Undantag för 
gemensamma anläggningar som sköts och förvaltas av andra i byarna aktiva föreningar. 
 

§ 9.  Hyror. 
 Tillstånd och avgifter för uthyrning av bystugan beslutas av styrelsen. 
 
§ 10.  Styrelsemöten 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsför om minst 4 ledamöter är 
närvarande. Vid lika röstetal i styrelsebeslut har ordförande utslagsröst utom vid personval då 
lotten avgör. Protokoll skall föras och justeras av ordförande. 

 
§ 11. Bystämma 

Ordinarie bystämma hålles före maj månads utgång varje år. Styrelsen lämnar årligen 
redovisning för sin förvaltning samt en ekonomisk rapport avseende tiden 1/1 – 31/12. 
Kallelse anslås på byns anslagstavlor minst två veckor före stämma.  
Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om inte sluten begärs. Votering 
vid personval skall ske med slutna röstsedlar. 
Utöver stadgeenliga punkter på stämman skall sådant ärende som enskild medlem begärt 
minst 8 dagar före stämman tagas upp. 
Protokoll från föreningsstämma skall justeras av två på stämman valda justeringsmän. Dessa 
är tillika rösträknare vid stämman. 
 

§ 12.  Extra bystämma 
Extra bystämma skall hållas då styrelsen begär eller minst 10 % av antalet medlemmar 
skriftligt begärt stämma. Kallelse till extra bystämma skall anslås på byns anslagstavlor minst 
två veckor före stämma eller när så påbjudes brevledes till av medlemmen anmäld 
bostadsadress. 
Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om inte sluten begärs. Votering 
vid personval skall ske med slutna röstsedlar. 
Protokoll från extra bystämma skall justeras av två på stämman valda justeringsmän. Dessa är 
tillika rösträknare vid stämman. 

  
§ 13.  Revisorer 

För granskning av föreningens räkenskaper som avser tiden 1/1 - 31/12 och styrelsens 
förvaltning väljs på ordinarie bystämma två revisorer samt en suppleant som senast vid 
stämma skall avlämna en skriftlig berättelse över granskningen. 

 
§ 14.  Valberedning 
 För presentation av föreningsfunktionärer väljes vid ordinarie bystämma tre valberedare. 
 
§ 15.  Stadgar. 

Ändring av föreningens stadgar måste beslutas på två på varandra följande bystämmor, varav 
minst en ordinarie. 

 
§16.  Föreningens upplösning 

Upplösning av föreningen kan ske efter två på varandra följande bystämmor varav minst en 
ordinarie. Fördelningen av föreningens tillgångar sker efter på dessa stämmor fattade beslut, 
varvid realiserbara tillgångar skall tillfalla Hjortnäs-Sunnanängs Skifteslags Gemensamma 
Förvaltning. 
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§ 17. Ordinarie bystämmas dagordning. 
 På ordinarie bystämma skall följande ärenden behandlas: 
 

1. Val av ordförande för stämman 
2. Val av sekreterare för stämman 
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid mötet. 
4. Godkännande av kallelsen 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse 
6. Kassarapport – ekonomisk redogörelse. 
7. Revisorernas berättelse 
8. Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse 
9. Beslut om budget och bypeng för innevarande verksamhetsår 
10. Val av styrelse 
11. Val av bystugeföreståndare 
12. Val av byuppsyningsman 
13. Val av revisorer och revisorssuppleant 
14. Val av valberedning 
15. Övriga ärenden 
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