
Stadgar för fastigheterna Lansjärv Övre och Västervik 
956 98 Lansjärv – Överkalix Kommun (BD) 
 

1. Målsättning 
 

a. Lansjärvs byamän skall arbeta efter en könsneutral, opolitisk och icke religiös 
linje 

b. Ta tillvara byns intresse mot Överkalix kommun och andra beslutfattande 
myndigheter 

c. Ta initiativ till olika kollektiva bya projekt 
d. Inspirera till delaktighet i samhällsutvecklingen 
e. Stärka byns identitet och främja bya gemenskapen 
 

2. Geografiskt område 
 

Fastigheterna Lansjärv Övre och Västervik med säte i byn Lansjärv, Överkalix 
kommun, Norrbottens län 

 
3. Medlemskap 
 

Ägare av skogsfastighet eller jordbruksfastighet inom Lansjärv Övre och Västervik.  
Fastighetsägarna har beslutande och rösträtt 
Fast bofasta inom Lansjärv Övre och Västervik utan rösträtt men med yttrande och 
förslags rätt. 
 

4. Årsavgift 
 

Årsavgiften antas vid årsstämman  
 

5. Byastämman 
 

a. Byastämman skall bestå av 5 ledamöter 
Byaålderman tillika ordförande.  
Kassör  
Sekreterare 
2 övriga styrelseledamöter 
2 revisorer 
2 revisors suppleanter 

b. Byaålderman/ordförande väljs för 1 år 
c. Kassör väljs för 2 år 
d. Sekreterare väljs för 2 år 
e. Övriga styrelseledamöter på 1 år 
f. 2 revisorer på 2 år  
g. 2 revisorssuppleanter på 1 år 

 
       6.   Kallelse till stämma och beslutmässighet 

 
             Ordförande sammankallar stämma/möten genom annonsering på byns anslagstavlor 
             eller i den lokala pressen.  
             Byaåldermannen kallar samman styrelsen när så behov finnes 



  Extra byastämma skall hållas om styrelsen finner så påkallat eller om flera 
             fastighetsägare skriftligen kräver detta.   
             Kallelse till stämman eller möten skall annonseras 14 dagar före mötesdagen. 
             Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna i styrelsen eller deras  
             suppleanter är närvarande.  
             Vid lika röstetal har byaålderman/ordförande utslagsröst. 

 
7. Byastämma 
  

Ordinarie byastämma skall äga rum senast den 31 mars.  
 

8. Räkenskapsår 
 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår  
 

9. Stadgeändring 
 

Beslut om ändring av stadgar skall fattas av 2 varandra följande stämmor med 2/3 
majoritet.  
Eventuella tillgångar tillfaller välgörande ändamål i Lansjärvby enligt styrelsens beslut 
 

10. Dagordning vid ordinarie byastämma 
 

1. Stämmans öppnande och godkännande av föredragslistan 
2. Val av mötesordförande 
3. Val av sekreterare 
4. Fråga om stämmans behöriga utlysande 
5. Justering av röstlängd 
6. Val av justerare som jämte ordförande skall justera stämmans 

protokoll 
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och 

ekonomiska redovisning 
8. Föredragning av revisorernas berättelse 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna året 
10. Fastställande av årsavgift 
11. Val av byaålderman 
12. Val av kassör 
13. Val av övriga ledamöter 
14. Val av ordinarie revisorer och suppleanter 
15. Förslag som inkommit skriftligt två veckor före stämman och 

som väckts av enskild medlem/ar eller grupp 
16. Övriga frågor 
17. Stämmans avslutning      

 
Lansjärv den 6 december 2009 
………………………………  

Birgit Kalander, byaålderman 
 

…………………………………………………….                                    …………………………………………………. 
        /Bengt Henriksson, justerare/            /Anders Johansson, justerare/ 


