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medlemsmöte

Kontakta Piteå Byaforum
Brev: c/o Britta Berglund
Bodsjövägen 81, 946 40 SVENSBYN
E-post: info@byaforum.se
Tfn: Ring din områdesrepresentant, ordf 
eller kassör (se nedan).
Hemsidan: byaforum.se och  
Nyhetsbrev: redaktionen@byaforum.se

Piteå Byaforums styrelse
Infjärden

Kassör:	 Britta	Berglund
E-post:	 britta.berglund@byavis.se
Tfn:	 070-658	44	78
Suppleant:	 Stig-Roland	Carlzon
E-post:	 sr_carlzon@hotmail.com
Tfn:	 073-640	02	77

 Markbygden
Ordinarie:	 Vakant
E-post:	
Tfn:	
Suppleant:	 Vakant
E-post:	
Tfn:	

 Norrfjärden
Ordinarie:	 Vakant
E-post:	
Tfn:	
Suppleant:	 Vakant
E-post:	
Tfn:	

 Pite Älvdal
Ordinarie:	 Vakant
E-post:	
Tfn:	
Suppleant:	 Vakant
E-post:	
Tfn:	

 Piteå Södra
Ordinarie:	 Britt-Louise	Nyman
E-post:	 nymanbrittlouise@gmail.com
Tfn:	 070-366	73	22
Suppleant:	 Vakant
E-post:	
Tfn:	

 Rosvik
Ordförande/
Redaktör:	 Lena	Mikaelsson	Aasa
E-post:	 lena.mikaelsson.aasa@gmail.com
Tfn:	 070-517	69	02
Suppleant:	 Inga-Maj	Larsson
E-post:	 violany53@gmail.com
Tfn:	 072-248	68	39

det digitala medlemsmötet tis 
7 mars kunde inte genomföras 
p g a att inga anmälningar om 
deltagande kommit in.
-Nu gör vi ett nytt försök med ett digi-
talt medlemsmöte sön 26/3 kl 18.00.

styrelsens utvecklingsförslag 
För att kunna genomföra Byaforums 
intentioner, ”Stötta och bidra till inspiration, kunskapsutbyte, utveckling och sam-
verkan på landsbygden”, så har Byaforums styrelse tagit fram ett förslag. 
 Det skulle hållas möten inom varje område, där man kunde utbyta erfarenheter 
och samverka vid behov. 
 Eventuella önskemål, problem skulle, via Byaforum, framföras till kommunen (Lands-
bygdspolitiska rådet, LPR) och därigenom förhoppningsvis få en lösning. 
 På dessa möten skulle det också utses lokala representanter till Byaforums styrelse.
Fler medlemmar än tidigare
 Byaforums medlemmar ska vara de 44 byautvecklingsgrupper som redan är regist-
rerade men också övriga föreningar, samfällighetsgrupper och landsbygdsföretag 
kan vara medlemmar. De sistnämnda måste dock anmäla sitt intresse och därmed 
ange sina kontaktuppgifter.

behov av haNdledare?
har er byaförening behov av handledare under feriearbetet?
Då kanske ni kan använda er av Rosviks byaförenings skrivelse till Kultur Fri-
tid. Om kommunen inser att behovet är stort så kanske de ändra sin nuvarande 
ståndpunkt.

handledare till ferieungdomar i byarna under sommarmånaderna.
 Många elever söker feriejobb efter skolan. Men för att byarna ska kunna ställa 
upp med dessa möjligheter, måste någon i byn ta hand om handledarskapet, ide-
ellt. Vet inte hur man gör i stan, om man där också gör detta ideellt.
 Gör om och gör nytt. Nu anser vi att byarna ska få tillgång till handledare som till-
handahålls av kommunen.  Vi tar gärna emot elever till byarna, för jobb finns det. 
 Vi har ställt upp ideellt under så många år, men inser att en förändring ska vara 
på sin plats, med början redan i år 2023.
 Under pandemin körde en handledare från kommunen runt med ferieungdomar, 
till byar som anmält behov av hjälp med diverse jobb, såsom parkarbete, idrotts-
anläggningar, badplatser, målar arbeten, slyröjning mm.
 Detta fungerade mycket bra. Byn fick anmäla vilka dagar man behövde hjälp och med vad.
 Ibland kunde ungdomarna uppleva att det var nog så lite att göra vissa dagar, 
beroende på bl a vädret. 
  Tips!  Vet att Föreningsservice visat sitt intresse att ta hand om ledarskapet och inte alls dyrt.

Rosviks Byautvecklingsförening

Digitalt medlemsmöte 
Sön 26 mars kl 18.00.

Anmäl er till  
info@byaforum.se senast 24/3 

så får ni en länk om hur ni 
kopplar upp er till mötet.

Välkommen



§3 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt el-
ler, på det sätt som styrelsen beslutar.
§4 räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalen-
derår.

§5 beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmö-
te och styrelsen.

§6 Årsmötets tidpunkt, plats och kallelse
Årsmötet hålls årligen senast under juni månad. Därut-
över kan ett extra årsmöte hållas när styrelsen anser att 
det behövs och när det, för behandling av en viss fråga, 
skriftligen begärs av revisor eller av minst en tredjedel 
(1/3) av föreningens medlemmar.
Årsmötet hålls på ort och plats som styrelsen bestäm-
mer.
Kallelse till årsmöte och förslag till föredragningslista, 
ska ske sociala medier, nyhetsbrev eller via e-mail senast 
tre (3) veckor före årsmötet.
Årsmötet får endast avgöra ärende som varit upptaget i 
kallelsen till mötet.

§7 extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Sty-
relsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor 
eller minst 10 % av föreningens röstberättigade med-
lemmar begär det. När styrelsen mottagit en begäran 
om extra årsmöte skall styrelsen inom 14 dagar utlysa 
sådant möte att hållas inom två månader från erhållen 
begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för 
extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju 
dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. 

§8 styrelsen
Föreningens styrelse består av ordförande samt lägst 
fyra (4) och högst sex (6) ledamöter och två (2) supp-
leant. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. 
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot.

§9 valberedning
Valberedningen består av 3 ledamöter, varav en sam-
mankallande, valda av årsmötet. Valberedningen skall 
senast 3 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas man-
dattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för 
nästa mandatperiod. Senast 1 vecka före årsmötet skall 
valberedningen meddela röstberättigade medlemmar 
sitt förslag.
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberätti-
gad medlem av landsbygdföreningen.
Önskvärt är att alla landsbygdsområden ska vara repre-

FöreslaGNa stadGeÄNdrINGar

§1 Föreningens namn och säte 
Föreningens namn är Piteå Byaforum. 
Organisationsnummer: 898801-2467
Föreningens styrelse har sitt säte i Piteå kommun

§2 Föreningens syfte och ändamål
Byaforum företräder landsbygdens föreningar i Piteå 
landsbygd.
Byaforum skall vara en länk mellan kommunen och by-
arna och verka för en levande landsbygd samt fungera 
som landsbygdens samtalspartner till kommun, myn-
digheter och organisationer m fl.
Byaforum skall driva frågor som berör byarnas gemen-
samma intressen och med hjälp av media belysa aktuella 
landsbygdsfrågor.
Byaforum skall samverka med företag och organisatio-
ner som är intresserade av att sprida sin verksamhet ut 
på landsbygden.
Byaforum skall fungera som ett kontaktnät mellan olika 
aktörer, samt aktivt verka som en samverkanspart i de 
projekt som aktörerna och Piteå Byaforum sluter avtal 
om.
Byaforum skall vara religiöst och partipolitiskt obun-
det.

FörslaG pÅ Nya stadGar

organisationens nya struktur
Förslaget grundas på följande strategier:
1. Alla landsbygdsområden ska vara representerade även om 

de inte har någon lokal representant i styrelsen.
 a) Kommunikationen mellan byarna, områdena och sty-

relsen skall förbättras.
 b) En valberedning på tre personer skall utses.
 c) Styrelsen ska bestå av 5 till 9 ordinarie ledamöter och 

suppleant. 
2. Byaforum ska fortfarande representera lmedlemmar  i 

LPR.
stagdeändringar krävs
 Ska vi göra nödvändiga förändringar så måste Byaforums stadgar 
ändras. Detta kräver ett medlemsmöte samt ett årsmöte innan de 
nya stadgarna kan träda i kraft.
remissförfarande
Stadgeförslaget har varit på remiss till byautvecklingsgrupperna. 
Ingen byaförening har varit emot förslaget.
  Föreslå även personer till valberedningen. Obs! Personen 
ska vara tillfrågad först.
 Förslaget på nya stadgar ser ni nedan.

Styrelsen Piteå Byaforum



senterade i styrelsen. Landsbygdens föreningar utser, i 
första hand, sin lokala representant eller alternativt läm-
nar förslag på någon lämplig person. Varje föreslagen 
person ska vara tillfrågad innan.

§10 rösträtt
Röstberättigade medlemmar i Piteå byaforum är lands-
bygdens föreningar samt deras medlemmar. 
En (1) röst per närvarande förening. 

§11 revision
För granskning av föreningens räkenskaper och styrel-
sens förvaltning ska utses 2 revisorer och 1 suppleant. 
Revisorerna utses av årsmötet och ska vara oberoende 
av dem de har att granska.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av förening-
ens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och 
övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet 
på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara re-
visorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Re-
visorerna skall granska styrelsens förvaltning och räken-
skaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret 
samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 
14 dagar före årsmötet. 

§12 motioner
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behand-
las av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen 
tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet. Styrelsen 
skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 

§13 beslut 
Beslut vid årsmötet fattas, där dessa stadgar inte föreskri-
ver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den 
mening som mötesordföranden biträder, dock sker avgö-
randet vid personval genom lottning.
Ledamot av styrelsen och suppleant får inte delta i beslut 
om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken han är 
ansvarig, och inte heller i val av revisor.

§14 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollfö-
ras:
 1 Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har 

rösträtt).
 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3 Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5 Fastställande av dagordning.
 6a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste 

verksamhetsåret.
 6b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resul-

taträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 
under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tids-
period revisionen avser.

9 Fastställande av medlemsavgifter.
10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling 

av budget för det kommande verksamhets-/räken-
skapsåret.

11 Behandling av styrelsens förslag (propositioner) 
och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna 
(motioner).

12 val av
a föreningens ordförande för en tid av 2 år.
b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en 

tid av 2 år.
c Eventuellt fyllnadsval om styrelsen utökas till åtta 

(8) ledamöter
d två (2) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
e 2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av 1 år. I 

detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
 13 ersättningar/arvoden.
 14 eventuellt övriga frågor som anmälts under 

punkt 5. Beslut får INTE fattas i en övrig fråga av 
större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för 
föreningen eller medlemmarna om den inte varit med i 
kallelsen till mötet.

§15 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om 
fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hän-
skjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande 
fall får frågan avgöras av styrelsen.
§16 stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på var-
andra följande möten, med minst en månads mellanrum, 
varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet av-
givna röster. 

§17 Upplösning av förening och fördelning av 
eventuella tillgångar 
För upplösning av föreningen och fördelning av even-
tuella tillgångar krävs beslut på två på varandra följande 
möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska 
vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I 
beslut om upplösning av föreningen skall även beslutas 
om hur dess behållna tillgångar ska disponeras och för-
eningens handlingar mm skall arkiveras på Föreningsar-
kivet. Eventuella tillgångar fördelas mellan landsbygdens 
föreningarna som ingår i Piteå Byaforums nätverk enligt 
årsstämmans beslut.

Styrelsen Piteå Byaforum


