STADGAR FÖR BODENS
LANDSBYGDSRÅD

Stadgar antagna år 2000-02-05 samt reviderade 2001-02-24, 2002-02-24,
2006-05-24, 2009-02-28, 2011-10-18, 2014-02-22, 2015-12-14, 2016-02-27,
2018-02-25, 2019-05-28, 2020-03-07
§ 1.

FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn är Bodens Landsbygds Råd (BLR).

§ 2.

ÄNDAMÅL
BLR skall tillvarata byaföreningars och byautvecklingsgruppers
gemensamma intressen samt verka för en utveckling av landsbygden i
Bodens kommun. BLR ska som remissorgan till Bodens kommun vara
partipolitiskt och religiöst obunden.
BLR utser representanter till Norrbottens Bygderåd.

§ 3.

MEDLEMSKAP
Medlem kan den by bli som kan förväntas följa föreningens stadgar och
beslut, samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan
om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen eller genom kontakt med
föreningens ordförande eller sekreterare. Styrelsen beviljar/avslår
medlemskap vid närmast efterföljande styrelsemöte.

§ 4.

UTTRÄDE
Anmälan om utträde skall ske skriftligen till styrelsen. Utträde ur
föreningen äger rum vid närmast följande årsskifte.

§ 5.

ORGANISATION
Bodens landsbygdsråd är organiserat i fyra områden:
Råneälvdalsområdet, Edeforsområdet, Norrbyaområdet samt
Söderbyaområdet.
Byarna, inom respektive område, föreslår representanter och ersättare
att ingå i BLRs styrelse. Utöver dessa ska en adjungerad representant
från Bodens Kommun ingå i BLR.

§ 6.

BLR STYRELSE
BLR styrelse består av ordförande samt två ledamöter och två
ersättare, bosatta i respektive område, samt en adjungerad
representant från Bodens kommun. Ordförande och ledamöter väljs av
årsmötet. Ordförande tillsätts för en period om ett år, kassör och
ledamöter för en period av två år och skall avgå växelvis. Bodens
kommun utser en adjungerad representant till styrelsen för en period av
ett år. Styrelsen konstituerar sig själv och skall då utse vice ordförande.
Styrelsen är beslutför om minst hälften + 1 av dess ledamöter är
närvarande. För beslut gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har
ordförande utslagsröst. Protokollet skall justeras av ordförande jämte av
2020-03-07

1(4)

STADGAR FÖR BODENS
LANDSBYGDSRÅD

mötet vald justerare.
§ 7.

STYRELSENS ÅLIGGANDE
BLR styrelse skall ansvara för rådets ekonomi och förvaltning samt följa
landsbygdsmötets beslut och direktiv, tillse att stadgar och andra
föreskrifter inom rådet efterföljs. Ledamöter ska delta i ordinarie
styrelsemöten och vid frånvaro meddela ordföranden.

§ 8.

MÖTESDOKUMENTATION

§ 9.

Styrelsemöten och Landsbygdsmöten ska protokollföras om
beslutspunkter finns och styrelsen är beslutsför. I andra fall förs
minnesanteckningar. Protokoll och minnesanteckningar ska vara
offentliga.

§ 10. STYRELSENS ARBETSORDNING
Vid konstituerande möte efter ordinarie landsbygdsmöte (årsmöte) ska
arbetsordningen för det kommande verksamhetsåret fastställas och
klarläggas.
Härvid skall punkt 1-11 nedan genomföras:
1. Uppdatera valda ledamöter på landsbygdsrådets stadgar genom en
kort genomgång av dessa.
2. Fastställa antalet ordinarie styrelsemöten och hur kallelse till dessa,
samt till eventuella extra styrelsemöten ska ske.
3. Besluta om ersättarna ska kallas till styrelsemötena.
4. Klarlägga rådets verksamhetsplan och budget vilka beslutats av
årsmötet.
5. Fastställa regler för eventuella attesteringar samt vilka
beslutsbefogenheter (delegation) styrelsens ledamöter har.
6. Fastställa regler för rådets korrespondens, dvs. vem som
undertecknar föreningens skrivelser och står för uttalanden,
information samt kontakter med media. Ska även framgå av aktuell
arbetsbeskrivning.
7. Klarlägga rutiner för arkivering.
8. Fastställa och klarlägga ordförandens, kassörens, sekreterarens,
ledamöternas och ersättarnas åtaganden. Uppdragsbeskrivning för
respektive tjänst delges till hela styrelsen.
9. Fastställa hur dagordningen skall se ut.
10. Denna arbetsordning ska föras i beslutsprotokoll från
konstituerande möte som godkänns och undertecknas av alla
närvarande styrelseledamöter.
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§ 11. FIRMA
BLR: s firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
§ 12. VERKSAMHETSÅR
Verksamhetsår är tiden mellan två årsmöten.
§ 13. RÄKENSKAPSÅR.
Räkenskapsår är kalenderår.
§ 14. REVISION
Två revisorer skall granska BLR:s förvaltning och räkenskaper. Två
revisorer och en ersättare väljs på årsmötet för en tid av ett år. Dessa
kan närvara vid styrelsens möten.
§ 15. VALBEREDNING
Valberedningen ska bestå av en person från respektive område, varav
en skall vara sammankallande. Dessa kan närvara vid styrelsens
möten.
§ 16. LANDSBYGDSMÖTE
Ordinarie landsbygdsmöte (årsmöte) hålls i februari månad.
Extra landsbygdsmöte hålls när BLR styrelse finner skäl till detta eller
när 2/5 av medlemsbyarna skriftligen begär detta.
Extra landsbygdsmöte hålls dessutom om revisorerna, med anledning
av sin granskning av BLR:s förvaltning, finner orsak till detta. Vid ett
extra landsbygdsmöte får endast frågor som föranlett mötet behandlas.
Kallelse till landsbygdsmöte skall ske skriftligen senast tre veckor innan
mötet.
På landsbygdsmöte har respektive medlemsby en röst vid omröstning.
Vid lika röstetal gäller mötesordförandens som utslagsröst.
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Dagordning årsmöte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mötets öppnande
Fråga om mötets behöriga utlysande
Anteckning av närvarande medlemsbyar
Fastställande av dagordning
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två justerare tillika rösträknare
Framläggande av årsredovisning och verksamhetsberättelse
Framläggande av revisionsberättelse - beslut om styrelsens ansvarsfrihet
Fastställande av arvoden för verksamhetsåret
Val av styrelseledamöter: ordförande (ett år)
Kassör (två år)
ledamöter (två år och skall avgå växelvis
inom respektive område)
ersättare för ledamöter (två år och skall avgå
växelvis inom respektive område)
Val av två revisorer och en ersättare
Val av valberedning
Stadgeändring
Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
Motioner
Övriga frågor (ej beslut)
Mötets avslutande

§ 16

MOTIONER
Motioner skall vara inlämnade skriftligen senast 15/1 aktuellt mötesår.

§ 17

STADGEÄNDRING
Stadgeändring beslutas vid årsmöte.

§18

UPPLÖSNING
Landsbygdsrådet kan endast upplösas om beslut är taget vid två på
varandra följande landbygdsmöten varav ett är årsmöte.
Landsbygdsmötet beslutar hur eventuella tillgångar skall fördelas.
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