
STADGAR FÖR OXBERGS BYALAG 
 
(Antagna av Bystämman 2001-01-14, reviderade av Bystämman. 2015-03-22, ny § 7 och 
ändrad punkt 11 på dagordning för stämma) 
 
 
 

§ 1 
 
Byalagets Byalagets firma är Oxbergs byalag. 
firma 

 
§ 2 

 
Byalagets Byalaget har sitt säte i Oxberg, Mora kommun. 
säte 

 
§ 3 

 
Byalagets Byalaget är en allaktivitetsförening som har till ändamål att hantera sådana för 
ändamål Oxbergs by gemensamma frågor där ingen annan har ett uttalat ansvar. 

 
Byalaget ska även tillsammans med byns övriga föreningar, organisationer och 
intressegrupper verka för gemenskap och samarbete i byn samt utveckling av byns 
gemensamma intressen. 

 
I sitt arbete ska byalaget sträva efter att öka byinvånarnas inflytande över planering 
och beslut rörande byns utveckling. 

 
Byalaget ska administrera Oxbergs blomsterfond enligt bestämmelserna i bilaga till 
denna paragraf. 

 
Byalaget ska vara partipolitiskt obunden. 

 
§ 4 

 
 
 
Medlemmar Medlemmar i Oxbergs byalag är den som är permanent- eller fritidsboende i 

Oxberg eller dess fäbodar samt personer i dennes hushåll. 
 

§ 5 
 

Byalagets Byalagets högsta beslutande organ är bystämman. Verkställande organ är byalagets 
organ samt styrelse. 
beslut 

Beslut fattas med enkel majoritet, om inte för särskilt fall annat anges nedan. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval, då lotten avgör. 

 
§ 6 

 
Styrelsen Styrelsen består av lägst fem och högst åtta ledamöter, som utses för en tid av två 

år. 
Vid förstagångsval utses dock två ledamöter för en tid av ett år. 



Bystämman utser ordförande. Styrelsen utser inom sig erforderliga funktionärer. 
Sekreterare och kassör utses inom eller utom styrelsen. 

 
Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande. 

 
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller då minst två ledamöter begär 
det. 

 
Styrelsen är förberedande och verkställande organ i förhållande till bystämman och 
skall i övrigt leda byalagets verksamhet genom att i huvudsak inrikta sitt arbete på 
strategiska, principiella och långsiktiga frågor. 

 
 
 

§ 7 
 
Revisorer För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid 

årsmötet två revisorer och en revisorssuppleant 
 

§8 
 
Bykontor Som beredningsorgan till styrelsen kan, om styrelsen så beslutar, finnas ett 

bykontor. Kontoret kan även på styrelsens uppdrag svara för de löpande frågorna. 
Kontorets bemanning bestäms av styrelsen. 

 
 
 

§ 9 
 

Bystämma Ordinarie bystämma hålls en gång om året före april månads utgång. 
 

Extra bystämma hålls när styrelsen så bestämmer eller på revisorernas begäran eller 
när minst 20 röstberättigade begär det. 
På extra bystämma får endast de ärenden behandlas som föranlett stämman och som 
angivits i kallelsen. 

 
Kallelse till bystämma ska ske senast 14 dagar före stämman. Skrivelser och 
motioner till bystämman ska inlämnas till styrelsen senast den 31 december året 
före stämman. 

 
Följande ärenden ska behandlas vid ordinarie bystämma: 

 
1.   Stämmans öppnande. Upprop. 
2.   Val av ordförande och sekreterare för stämman. 
3.   Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll. 
4.   Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst. 
5.   Fastställande av dagordning. 
6.   Styrelsens verksamhetsberättelse. 
7.   Revisorernas berättelse. 
8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
9.   Arvoden till styrelseledamöter och revisorer för kommande arbetsår. 
10. Val av styrelseledamöter 
11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant. 
12. Val av valberedning, två personer 
13.  Fastställande av budget och verksamhetsplan. 
14.  Behandling av inkommande skrivelser och motioner. 
15. Övriga frågor. 



§10 
 
Ekonomi Byalagets verksamhets- och räkenskapsår utgörs av kalenderår. Styrelsens 
och arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet det närmast påföljande 
revision året. 

 
Senast 20 dagar före ordinarie föreningsstämma ska räkenskaperna lämnas över till 
revisorerna. 

 
§ 11 

 
Firma- Byalagets firmatecknare utses av styrelsen. 
tecknare 

 
§ 12 

 
Stadge- Dessa stadgar kan ändras genom beslut med minst två tredjedels majoritet vid 
ändring ordinarie bystämma eller genom enkel majoritet på två på varandra följande 

stämmor, varav minst en ska vara ordinarie bystämma. 
 

§ 13 
 
Upplösning Byalaget kan upplösas genom beslut med minst två tredjedels majoritet vid två på 

varandra följande bystämmor, varav minst en ska vara ordinarie bystämma. 
 

Vid sista mötet ska också beslutas hur det ska förfaras med byalagets tillgångar. 



Bilaga till § 3 
 
 
 
 
Bestämmelser för Oxbergs blomsterfond 

 
Ändamål mm 

 
Ändamålet med Oxbergs blomsterfond är att hedra avlidna personers minne genom att ta emot 
penningbidrag, som skall användas till välgörande eller allmännyttiga ändamål inom Oxberg eller 
till annat likartat ändamål som byalagets styrelse finner lämpligt. 

 
Fondens medel skall placeras på ett betryggande sätt och så att de lämnar god avkastning. 

Ansökan om medel ur fonden kan göras muntligt eller skriftligt till byalagets styrelse. 

Gåvorutiner 

När ett penningbelopp överlämnas till blomsterfonden vid ett dödsfall får den avlidnes närmaste 
anhöriga en adress som innehåller givarens namn och de minnesord som åtföljer hedersbevisnigen 
åt den avlidna. 

 
Givaren får ett kvitto på lämnad penninggåva. 

Byalagets styrelse utser en uppbördsman. 

Blomsterfondens ekonomi 

Fondens ekonomi särredovisas och hålls således skild från byalagets ekonomi i övrigt. 
 
Avveckling av fonden 

 
Vid beslut om avveckling av fonden tillämpas motsvarande regler som gäller för upplösning av 
Oxbergs byalag. 

 
Formaliaregler 

 
I övrigt gäller byalagets stadgar. 


