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Förslag till ändrade stadgar
Det här dokumentet innehåller följande delar:
A. Våra kommmentarer till förslaget
B. Förslag till ny lydelse
C. Nuvarande lydelse efter extrastämman 2014
Förslaget beslutades av styrelsen på ett möte den 12 januari 2015.
Detta beslut hade förberetts i en arbetsgrupp som bestod av Mats
Jönsson, Christina Ullenius och Christer Wallentin.
Ändringar av föreningens stadgar fordrar beslut på två
föreningsstämmor. Ärendet kommer upp första gången på årsmötet
den 22 mars 2015. Det återkommer sedan på en extra
föreningstämma i anslutning till sommarmötet den 19 juli 2015.

A. Våra kommentarer till förslaget
Ändringarna är framför allt en följd av beslutet på extrastämman i juli
2014 att ändra byföreningens namn och därmed skriva in
kulturuppdraget på ett tydligt vis. Vi har emellertid passat på att se
över stadgarna i sin helhet. Riktpunkten har varit att förenkla och
förtydliga stadgarna.
De viktigaste förändringarna är följande:
● Nuvarande paragraf 1 delas upp på tre paragrafer. På det viset blir
det en kort, första ändamålsparagraf och två paragrafer som anger
föreningens huvuduppgifter.
● I paragraf 7 (nuvarande 5 §) finns flera nyheter. Vi vill (1) slopa
uppdelningen i ordinarie ledamöter och suppleanter. Dessutom
föreslår vi att (2) omval kan ske högst tre gånger, vilket innebär att
man kan vara med i styrelsen under höst fyra år. Vidare har vi (3)
ändrat mandatperioden till ett år för alla.
Vårt argument för (1) är att uppdelningen passar i politiska
församlingar men inte i en byförening. Det är viktigt att alla
styrelsemedlemmar uppfattar att de har ett lika stort ansvar för
verksamheten och deltar i arbetet på samma villkor. Med en slopad
kategoriindelning minskar man risken för att det blir ett A-lag och ett
B-lag i styrelsen.
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Vår motivering till (2) är att många bör komma med i byföreningens
arbete, vilket ger föreningen en bättre förankring bland
medlemmarna. Fyraårsgränsen innebär också en viss garanti för att
förnyelse sker.
När det gäller (3) är våra skäl av praktisk natur. För kontinuiteten är
det bra att inte alla i styrelsen byts ut samtidigt. Regeln om en
blandning av ett- och tvåårsmandat har haft det syftet, men i
praktiken har det visat sig att personer som har valts på två år ibland
har slutat redan efter ett år, antingen av privata skäl eller för att hon
eller han inte har gillat styrelsearbetet. Samtidigt har många som har
valts på ett år låtit sig omväljas. Det blir valberedningens uppgift att
arbeta för att det blir en successiv förnyelse av styrelsen.
● Paragraf 6 i de nuvarande stadgarna har ingen direkt motsvarighet i
vårt förslag. Vi tror inte på en organisation med ett arbetsutskott, och
vi anser att stadgarna inte ska innehålla detaljer som att ordföranden
kallar till styrelsemöten. I praktiken kan det lika gärna vara en uppgift
som sekreteraren gör i samråd med ordföranden.
Den nuvarande bestämmelsen om att någon från styrelsen ska vara
med i de kommittér som styrelsen tillsätter är vettig. Men det finns
säkert fall där det inte behövs. Hur som helst menar vi att det är något
som inte ska styras en gång för alla av stadgarna.
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B. Förslag till ny lydelse

Stadgar för Mölle By- och Kulturförening
1§
Föreningens mål är att tillvarata byns intressen och att främja
Möllebornas samhörighet, trivsel och kulturella aktiviteter.
2§
Föreningen företräder Mölle i viktiga frågor gentemot kommunens
olika organ. Medlemmarna ska hållas informerade om vad som är på
gång, främst genom föreningens hemsida och Möllekuriren.
Föreningen ska verka för samverkan med andra föreningar och
organisationer i Mölle och övriga Kullabygden.
3§
Föreningen har ansvar för användningen av stationshuset och
annexet. Föreningen ska stödja och ordna kulturella aktiviteter såväl i
dessa lokaler som annorstädes. Aktiviteterna ska syfta till att ta till
vara Mölles traditioner samtidigt som byns utveckling främjas.
De kulturminnen som föreningen har fått, eller som har deponerats
hos föreningen, ska bevaras och användas på bästa sätt.
4§
Medlemskap i Mölle By- och Kulturförening är öppet för alla som
stödjer föreningens mål. Medlemskapet är individuellt. Varje medlem
har en röst på ordinarie och extra föreningsstämma.
5§
Den ordinarie föreningsstämman (årsmötet) hålls i mars på tid och
plats som bestäms av styrelsen. Då styrelsen anser det påkallat, eller
då minst 1/10 av medlemmarna begär det för behandling av en viss
fråga, ska en extra föreningsstämma hållas.
Ett möte för information och diskussion om föreningens aktuella
verksamhet ska hållas under juli.
6§
Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsmöte) och extra
föreningsstämma ska ske senast 14 dagar före mötet genom
föreningens hemsida och anslag på föreningens anslagstavlor.
Samtidigt med kallelse till årsmöte ska förvaltningsberättelsen vara
tillgänglig. Motioner ska lämnas till styrelsen senast 14 dagar före
årsmöte eller extra föreningsstämma.
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7§
Årsmötet väljer styrelse. Styrelsen ska bestå av ordförande plus minst
fem och högst nio ledamöter, valda för ett år. Omval kan ske högst tre
gånger.
Årsmötet utser ordförande. Styrelsen utser inom sig sekreterare och
kassör samt eventuella andra befattningshavare.
Valbar till styrelsen är den medlem som är så bosatt att hon eller han
kan inställa sig till sammanträde i Mölle under större delen av året.
Flertalet styrelsemedlemmar ska vara året om-boende i Mölle.
Styrelsen bestämmer vem eller vilka som tecknar föreningen.
Räkenskapsåret ska sammanfalla med kalenderåret.
8§
Föreningens informationskanaler är hemsidan och Möllekuriren.
Styrelsen utser ansvariga utgivare för dessa.
9§
Styrelsens uppgift är att verka för föreningens mål enligt 1 § och att
arbeta i linje med 2–3 §. Den ska vidta åtgärder för att stationshuset
ska fungera väl som samlingsplats och för fortsatt utgivning av
Möllekuriren och föreningens hemsida. I övrigt bestämmer styrelsen
inriktningen och utformningen av sin verksamhet.
10 §
Vid ordinarie föreningsstämma (årsmöte) ska följande ärenden
behandlas:
1. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för
årsmötet.
2. Fråga om kallelsen till årsmötet har skett på rätt sätt.
3. Styrelsens förvaltningsberättelse inklusive bokslut.
4. Revisorernas berättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Fastställande av medlemsavgift för påföljande verksamhetsår.
7. Val av ordförande för föreningen.
8. Val av övriga styrelsemedlemmar.
9. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
10. Val av valberedning om tre ledamöter för ett år.
11. Behandling av motioner.
12. Övriga frågor.
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11 §
Förslag till ändring av stadgarna ska lämnas skriftligen till styrelsen.
Beslut om ändring av stadgarna ska ske på två på varandra följande
stämmor, antingen på två ordinarie föreningsstämmor eller på en
ordinarie föreningsstämma och en extra föreningsstämma. Ärendet
ska kungöras i kallelsen.

C. Nuvarande lydelse efter extrastämman 2014
Stadgar för Mölle By- och Kulturförening
1§
Föreningens mål är att tillvarata byns intressen och att främja Möllebornas
samhörighet och trivsel.
Föreningen skall vara förhandlingspart och påtryckningsgrupp i för Mölle viktiga
angelägenheter mot kommunens olika organ. Medlemmarna skall hållas
informerade om vad som är på gång, främst genom Möllekuriren, och lämnas
tillfälle att kontakta styrelsen med förslag fortlöpande under året.
Genom aktiviteter i byn skall Möllebornas samhörighet och trivsel främjas och
byns gamla kultur och traditioner tas till vara.
Föreningen bör verka för samverkan med andra föreningar och organisationer i
Mölle och övriga Kullabygden.
De kulturminnen som föreningen erhållit/erhåller eller som deponerats hos
föreningen ska bevaras och användas på bästa sätt.
Kulturella aktiviteter ska föreningen stödja/arrangera genom att
stationshuset/annexet användes/administreras av föreningen.
Föreningen ska samråda med myndigheter etc för att säkerställa ett bevarande av
samhällets miljö mm samt av kulturella värden under kommunens med fleras
ansvar.
2§
Medlemskap i byföreningen skall vara öppet för alla som instämmer i föreningens
målsättning. Medlemskapet skall vara individuellt och berättiga till en röst vid
föreningens förhandlingar.
3§
Årsmötet hålls i mars månad på tid och plats som bestäms av styrelsen. Då
styrelsen anser det vara påkallat eller då minst 1/10 av medlemmarna i föreningen
begär det för behandling av viss fråga, skall extramöte hållas. Ett möte för
information och diskussion om föreningens aktuella verksamhet skall hållas
under juli månad.
4§
Kallelse till årsmöte och extramöte skall ske senast 14 dagar före mötet genom
annons i dagspressen, genom anslag för föreningens anslagstavlor och genom
föreningens hemsida.
Samtidigt med kallelse skall förvaltningsberättelse över verksamhetsåret finnas
tillgänglig. Kallelse till andra möten skall ske genom anslag på föreningens
anslagstavlor och föreningens hemsida. Motioner skall lämnas till styrelsen senast
14 dagar före årsmöte respektive extramöte.
5§
Årsmötet väljer styrelse. Denna skall bestå av ordförande och minst fyra och högst
sex ledamöter, samt minst en suppleant och högst tre suppleanter, valda för ett
eller två år.
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Årsmötet utser ordförande och avgör tiden. Styrelsen inom sig utser vice
ordförande, sekreterare och kassör.
Valbar till styrelsen är den som är så bosatt att hon/han kan inställa sig till
sammanträde i Mölle under årets samtliga månader. Majoriteten av styrelsen
skall vara året-om-boende i Mölle.
Styrelsen bestämmer vem eller vilka som äger teckna föreningens namn.
Räkenskapsåret skall löpa efter kalenderår och räkenskaperna avslutas den 31
december.
6§
Styrelsen bör inom sig utse ett arbetsutskott, AU, i vilket bör ingå ordförande, vice
ordförande, sekreterare och kassör. Det står styrelsen fritt att fördela
arbetsuppgifterna genom att tillsätta kommittéer. I varje kommitté bör en
styrelseledamot ingå.
Ordförande bestämmer tid för styrelsesammanträde. Dessutom ska, på begäran
av en majoritet av styrelsen, styrelsesammanträde hållas.
7§
Styrelsen uppgift är att verka för föreningens målsättning i 1 §. Den ska vidta
åtgärder för att stationshuset ska kunna fungera som samlingsplats och för
fortsatt utgivning av Möllekuriren. I övrigt bestämmer styrelsen den praktiska
inriktningen på sin verksamhet.
8§
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för årsmötet.
2. Fråga om kallelsen till årsmötet utfärdats i behörig ordning.
3. Styrelsens förvaltningsberättelse inklusive redovisning för årets räkenskaper.
4. Revisorernas berättelse.
5. Ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Fastställande av medlemsavgift för påföljande verksamhetsår.
7. Val av ordförande för föreningen.
8. Val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
9. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
10. Val av valberedning om tre ledamöter för ett år.
11. Behandling av motioner.
12. Övriga i förväg anmälda frågor.
9§
Efter det att årsmötet avslutats, kan om den nyvalda styrelsen så önskar, en
allmän diskussion äga rum om den praktiska inriktningen av styrelsens
verksamhet under året.
10 §
Förslag till ändring av stadgarna skall skriftligen inges till styrelsen. Beslut om
ändring av stadgarna ska ske på två på varandra följande möten, antigen på två
årsmöten eller på ett årsmöte och ett extramöte. Ärendet skall ha kungjorts i
kallelsen.

