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Stadgar för KBR 
Kommunbygderådet Örnsköldsvik

§ 1 Föreningen KBR är ett samarbetsorgan för lokala utvecklingsgrupper i Örnskölds-
viks kommun som stöder föreningens syfte. 
Kommunbygderådet i Örnsköldsvik är föreningens namn. 
Föreningen arbetar i en anda av jämställdhet, jämlikhet, demokrati 
och integration.

§ 2 Syfte Föreningens syfte är att främja landsbygdsutveckling i Örnsköldsviks 
kommun. 
Föreningen ska vara ett nätverk för de lokala utvecklingsgrupperna. 
Föreningen ska vara de lokala utvecklingsgruppernas gemensamma 
röst i dialog med kommun och andra myndigheter. 
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§3 Medlemskap Medlemskap kan vinnas av lokala utvecklingsgrupper. Medlemsav-
giften fastställs av årsmötet och ska vara betald senast februari för att 
rösträtt skall kunna utövas vid årsmötet. 
Medlemskap liksom utträde och uteslutning beslutas av styrelsen. 
Sökanden eller medlem som ej är nöjd med styrelsens beslut äger rätt 
att hänskjuta frågan till årsmötet för prövning. 
Styrelsen har ansvar för att medlemsregistret är korrekt.

§ 4 Verksamhetsår Föreningens verksamhetsår och redovisningsår är kalenderår.

§ 5 Årsmötet Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. 
Vid årsmötet företräds medlem av max två ombud. Ombud kan vid 
årsmöte inneha max en röst. Alltså max två röster/medlem 
Ordinarie årsmöte skall hållas före april månads utgång och extra 
årsmöte när så erfordras.
Kallelse till ordinarie årsmöte och extra årsmöte utfärdas av styrelsen.
Kallelse till extra årsmöte skall även ske om revisorerna eller minst 
1/3 av medlemmarna begär detta.
Kallelse till årsmöte skall ske senast tre veckor före mötet och till 
extra årsmöte senast två veckor före mötet.
Kallelse sker genom brev, sms eller e-post.

Vid föreningens ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet, sekreterare och två justerings-

personer vilka tillika vid val fungerar som rösträknare
3. Fastställande av röstlängd
4. Fråga om kallelse skett stadgeenligt
5. Styrelsens verksamhets- och redovisningshandlingar
6. Fastställande av resultat och balansräkning
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
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9. Fastställande av budget och verksamhetsplan för kommande 
verksamhetsår

10. Beslut om arvoden/ersättningar enligt § 8
11. Fråga om fastställande av årsavgift
12. Förslag och motioner till årsmötet
13. Val av ordförande i styrelsen
14. Val av styrelseledamöter och ersättare 
15. Val av två revisorer och två revisorsersättare
16. Val av valberedningskommitté för nästa säsong.
17. Nominering av ledamot och ersättare till Länsbygderådet
18. Övriga frågor
19. Mötet avslutas

§6 Motioner Förslag och motioner till årsmötet skall skriftligen vara styrelsen 
tillhanda senast före februari månads utgång.

§ 7 Styrelse Årsmötet utser en styrelse som skall ha udda antal ledamöter och 
bestå av lägst sju, högst elva ordinarie ledamöter inkl. ordförande och 
lägst noll, högst tre ersättare. En god geografisk spridning i 
kommunen skall eftersträvas.
Styrelsens ordförande väljs särskilt för en mandatperiod på ett år. 
Övriga ledamöter väljs för en mandatperiod på två år på så vis att man
avgår växelvis vid ordinarie årsstämma.
Ersättarna väljs för en mandatperiod på ett år.

Styrelsens arbetssätt
Ordförande är sammankallande.
Efter årsmötet har styrelsen ett konstituerande möte där vice 
ordförande, sekreterare, kassör och firmatecknare utses. Vid behov 
kan även ett arbetsutskott då väljas.
Styrelsen kan adjungera ledamöter.
Styrelsen leder föreningens verksamhet. Styrelsen verkställer beslut 
som tas vid års/medlemsmöten. Styrelsen bereder även ärenden och 
förbereder års/medlemsmöten.
Styrelsen har mandat att i ärenden av brådskande men av ej principiell
karaktär samt i rutinärenden, såsom remisser och dylikt, fatta beslut å 
föreningens vägnar. Sådana beslut ska anmälas vid nästa års/före-
ningsmöte.
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år eller när minst 
två av styrelsens ordinarie ledamöter begär det. Styrelsen är besluts-
mässig när kallelse gått ut till samtliga ledamöter och minst tre leda-
möter är närvarande.
Styrelsen ska ha minst fyra protokollförda träffar med kommun-
styrelsen varje år.
Protokoll och därtill hörande beslutsunderlag ska tillsändas samtliga 
styrelseledamöter och ersättare.
Styrelsen kan till sin hjälp tillsätta olika former av kommittéer och 
projektgrupper som ska biträda med underlag för beslut.
Styrelsen har mandat att utse även externa representanter i samråds-
grupp eller dylikt.                                                                                   
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§ 8 Styrelsearvoden Arvode utgår till ordförande, kassör och sekreterare. Ersättning utgår 
till närvarande styrelsemedlemmar vid styrelsemöten. Timersättning 
för särskilda arbetsinsatser kan utgå till styrelsemedlem efter beslut i 
styrelsen. Ersättningar för kostnader utbetalas efter beslut i styrelsen. 
Reseersättning utbetalas. Utbetalningsnivåer bestäms på årsmötet.

§ 9 Firmateckning Styrelsen beslutar om vem eller vilka som skall äga rätt att teckna 
föreningens firma.

§ 10 Revision För granskning av föreningens verksamhet och styrelsens förvaltning 
utser årsstämman två ordinarie revisorer och två suppleanter.
Ordinarie revisorer väljs för en mandatperiod på två år och på så vis 
att man avgår växelvis vid varje ordinarie årsstämma.
Revisorssuppleant väljs för en mandatperiod på ett år.
Revisorerna utgör medlemmarnas kontrollfunktion gentemot 
styrelsen.
Revisorerna granskar med utgångspunkt i god redovisningssed 
styrelseprotokoll, att beslut följer föreningens stadgar, att räkenska-
perna är i god ordning och att styrelsen i övrigt förvaltar verksam-
heten på ett godtagbart sätt.
Styrelsens räkenskaper och verksamhetsberättelse ska senast en 
månad före årsmötet överlämnas till revisorerna, som skall avge en 
revisionsberättelse på årsmötet.
Revisorernas utlåtande ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor 
före årsmötet.

§ 11 Valberedning Valberedningen har en viktig funktion i föreningen som entusiastisk 
bärare av föreningens grundläggande idéer.
Valberedningen bör eftersträva geografisk spridning samt att olika 
intresseområden representeras bland de föreslagna.
Valberedningen ska eftersträva byte av ordförande minst vartannat år.
Vid årsmötet väljs en valberedning bestående av tre personer varav en
sammankallande för en mandatperiod av ett år.

§ 12 Avgifter Årsmötet beslutar om medlemsavgifter och även andra avgifter för 
varje räkenskapsår.

§ 13 Upplösning Beslut om föreningens upplösning skall ske på två på varandra 
följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte, samt att
på det senare årsmötet minst 2/3 av de närvarande röstande är ense. 
Vid upplösning överförs föreningens kvarlåtenskap till Länsbygde-
rådet i Västernorrland.

§ 14 Stadgeändring Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas av årsmötet. Beslut är 
giltigt, om 2/3 av de röstberättigade vid årsmötet enats om detta.


