
Protokoll ftirt vid ordinarie bystämma i Skattungbyns bystuga den 17 juni 2022.

19 personer deltog i stämman.

$1 Stämman öppnandes av Kåre Olsson som hälsade alla välkomna.

$2 Johan Borg valdes till ordforande for stämman.

$3 Kåre Olsson valdes till sekreterare ftir stämman.

$4 Henning Åström och Monika Heddn Krusell valdes att justera protokollet.

$5 Stämman ftirklarades tillkommen i laga ordning.

$6 Den fiireslagna dagordningen godkändes.

$7 Föregående års verksamhetsberättelse lästes upp. En foredragning av bokslutet
gj ordes. Revisionsberättelsen upplästes.

$8 Bokslutet ftir byutvecklingsftireningen fastställdes och lades till handlingarna.
Beslöts att foregående års resultat överftirs i ny riikning.

$9 Styrelsen for byutvecklingsftireningen beviljades ansvarsfrihet ftir foregående
års forvaltning.

$10 Någon byöreståndare kunde inte uppbringas. Till ledamöter i byutvecklings-
ftireningens styrelse valdes Henrik Lofuar, Kåre Olsson och Henning Åström.
Kåre Olsson utsågs till styrelsens sammankallande och till alternativ verklig hu-
vudman enligt penningtvättslagen.

$ 11 Bystugekommittdns verksamhet under foregående år ftiredrogs och lades till
handl ingarna. Revi s ionsberätte I sen uppl äste s.

$ 12 Bystugekommittdn beviljades ansvarsfrihet för ftiregående års ftirvaltning.

$ 13 Till ledamöter av bystugekommiffön valdes Magnus pengtson, Tommy Björk-
lund, Malin Haglund, Siri Karlsson, Maja Kjellerås, Berit Linddn, Majt Linder
och Jan Nilsson.

$ 14 Majstangskommittdns verksamhet beskrevs muntligt. Revisionsberättelsen upp-
1ästes.

$ 15 Majstangskommittdn beviljades ansvarsfrihet fiir foregående års forvaltning.

$ 16 Till ledamöter av majstångskommittdn valdes Magnus Bengtson, Ingrid Eriks-
son, MariaTrap, Stefan Larsson och Per Swälas.

Till arbetsgrupp utsågs Mikael Borg, Hardy Lindström och Torbjörn Rudell.

$ 17 Till kultursamordnare valdes Eva Janstad.

$ l8 Utsågs styrelsen for byutvecklingsftireningen att representera Skattungbyn i det
nva arbetsforum som ersätter Orsa bvaråd.

$
d;



$ 19 Stig Andersson valdes till ledamot av styrelsen ftir Stiftelsen Skattungeskolan
med Stefan Larsson som ersättare. Jan Segerstedt är ordforande i denna sty-
relse.

$ 20 Sofia Westling valdes till revisor fiir byutvecklingsftireningen Till revisor ftir
bystuge- och maj stångskommittdernas verksamhet valdes B enny Krusell.

$ 21 Eva Nordfiell och Hakan West valdes att utgöra valberedning.

S 22 Beslöts att antany stadga ftir byutvecklingsfiireningen enligt bilaga.

$ 23 Beslöts att skriva till kommunen, trafikverket och låinsstyrelsen angående tra-
fiksåikerheten längs landsvägen genom byn med krav på bättre väghållning,
hasti ghetsbegränsningar o ch bättre bely sning.

$ 23 Igenväxningen i byn diskuterades. Styrelsen uppmanas att arbeta vidare med
frågan.

S 24 Stämman avslutades och ordforande tackade deltagarna ftir deras intresse.

Vid protokollet Ordforande for mötet
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Kåre Olsson

Justeras:
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Bilaga 

Stadgar 
för 

Skattungbyns Byutvecklingsförening 

Dessa stadgar antogs genom ett första beslut vid bystämma 2022-06-17. De blir gällande efter 
ett bekräftande beslut vid senare bystämma. 

§ 1. Föreningens firma 
Föreningens firma är Skattungbyns Byutvecklingsförening 

§ 2. Föreningens ändamål 
Föreningen har till ändamål att främja utvecklingen i Skattungbyn genom att med bystämman 
som högsta beslutande organ fungera som byns företrädare gentemot kommunen och andra 
organisationer i omvärlden, samt genomföra sådana projekt och verksamheter som är till nytta 
för Skattungbyn.  

§3. Styrelsens säte 
Styrelsen har sitt säte i Skattungbyn i Orsa kommun. 

§ 4. Medlemskap och föreningens ställning 
Skattungbyns byutvecklingsförening är en ideell förening. Den skall ses som ett organisato-
riskt redskap för byns invånare för att klara vissa gemensamma uppgifter. Bystämman är byns 
hävdvunna församling för gemensamt beslutsfattande. Till bystämman har byns alla invånare 
tillträde och rösträtt. Det motsvarande gäller byutvecklingsföreningen, vars högsta beslutande 
församling är bystämman. Därmed äger alla invånare i byn denna förening. Något individuellt 
medlemskap tillämpas därför inte.  

§ 5. Verksamhet 
Föreningen skall bedriva sådan verksamhet som dessa stadgar eller bystämman anvisar. Minst 
ett möte med byns invånare, utöver den ordinarie bystämman, skall hållas varje år. Därvid 
skall styrelsen redovisa verksamheten samt ta emot synpunkter och önskemål. Härutöver kan 
andra möten hållas på styrelsens initiativ eller efter begäran hos styrelsen. Kallelse till an-
givna möten sker på samma sätt som kallelse till ordinarie bystämma. 

§ 6. Styrelse 
Styrelsen väljs av ordinarie bystämma, och skall bestå av en ordförande och ytterligare fyra 
ledamöter. Deras mandatperiod är ett år och avgående ledamöter kan omväljas. Styrelsen väl-
jer själv hur den vill organisera sitt arbete och utse nödvändiga funktionärer. 

Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av dem är när-
varande. För giltigt beslut erfordras att detta skall biträdas av mer än hälften av närvarande 
styrelseledamöter. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll numrerade i löpande ordning, vilka justeras 
av ordföranden och ytterligare minst en annan styrelseledamot. 
  



§ 7. Revisorer 
Bystämman skall välja två revisorer. Dessa väljs till nästkommande ordinarie bystämma. Re-
visorerna skall verkställa revision samt avge revisionsberättelse i god tid före ordinarie by-
stämma. 

§ 8. Valberedning 
Bystämman skall välja två personer som inför nästkommande ordinarie bystämma skall be-
reda valen av nya funktionärer i föreningen. 

§ 9. Firmateckning 
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av de ledamöter som därtill sär-
skilt utsetts. 

§ 10. Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.  

§ 11. Kallelse till bystämma 
Kallelse till bystämma skall ske genom affischering, samt på byns hemsida www.skattung-
byn.se tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 

§ 12. Ärenden på ordinarie bystämma 
1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för stämman. 
2. Prövning av om kallelse till stämman skett enligt stadgarna. 
3. Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse. 
4. Revisorernas berättelse. 
5. Fråga om fastställande av årsredovisning. 
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
7. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust. 
8. Val av ordförande. 
9. Val av styrelsens övriga ledamöter  
10. Val av revisorer. 
11. Val av valberedning. 
12. Övriga ärenden. 

§ 13. Överskott 
Uppkommer överskott, sedan företagsekonomiskt motiverade avsättningar skett samt investe-
ringar ägt rum med syfte att öka och stabilisera ekonomin i föreningen, skall detta överföras i 
ny räkning. 

§ 14. Ändring av stadgar 
Dessa stadgar kan ändras genom beslut på två på varandra följande bystämmor varav en skall 
vara ordinarie. 

§ 15. Upplösning av föreningen 
Eventuellt beslut om föreningens upplösning skall ske på samma sätt som ändring av stadgan. 
Om föreningen upplöses skall återstående behållning överlämnas till verksamhet som stöder 
byns utveckling. 

http://www.skattungbyn.se/
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