
STADGAR 
för Ljungabolets Intresseförening 
 
 
§ 1  Namn och ändamål 
Sammanslutningens namn är Ljungabolets  intresseförening, som är en ideell 
förening för stug- och fastighetsägare jämte deras hemmavarande familjemedlemmar 
inom Ljungabolets Byggnadsplaneområde. Föreningen har till ändamål att 
tillvarataga medlemmarnas intresse inom området och verka för god sammanhållning 
mellan stugägarna, ordna fester och andra förströelser för medlemmarna samt svara 
för iordninghållande av gemensamma områden. 
 
§ 2  Medlemskap 
Stug- och fastighetsägare inom ovannämnda område får ingå som medlemmar. 
Fastighetsägare med fastighet omedelbart gränsande till området kan efter ansökan 
och med styrelsen tillstyrkan genom beslut av årsmötet vinna inträde i föreningen. 
 
§ 3  Styrelse 
Styrelsen har sitt säte inom Ängelholms kommun och består av fem ledamöter och 
två suppleanter. Ledamöterna väljes för en tid av två år med två st varje gång och 
suppleanterna för en tid av ett år. Ordförande väljes av årsmötet för ett år i taget. 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Protokoll skall 
upprättas  vid sammanträden och justeras av därtill utsedd. Suppleant har vid 
sammanträden yttranderätt, men inte förslags- eller rösträtt. Styrelsen ansvarar för 
föreningens ekonomiska redovisning och tillgångar. 
 
§ 4  Verksamhet 
Verksamhets- och räkenskapstid är 1 januari – 31 december. 
 
§ 5  Årsmöte 
Ordinarie årsmöte avhålles årligen före april månads utgång samtidigt med 
samfällighetsföreningens årsmöte och skall förläggas inom Ängelholms kommun. 
Vid årsmötet skall förekomma 

1 Val av mötesordförande 
2 Val av sekreterare vid mötet 
3 Val av två justeringsmän 
4 Fråga om mötet behörigen utlysts 
5 Godkännande av dagordning 
6 Föredragning av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse samt 

fastställande av balans- och resultaträkning 
7 Föredragning av revisionsberättelse 
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9 Godkännande av upprättad budget samt årsavgift för kommande kalenderår 
10 Val av ordförande för ett år 
11 Val av två styrelseledamöter för två år 
12 Val av två styrelsesuppleanter för ett år 
13 Val av två revisorer och en suppleant för ett år 
14 Val av valberedning för ett år 

  
§ 6  Motioner 



Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.  
Motion som skall behandlas på ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 
den 31 mars. 
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medelmmarna. 
 
§  7  Extra medlemsmöte 
Styrelsen kan, med angivande av ärende, kalla till extra medlemsmöte, likaså skall 
extra medlemsmöte hållas om minst fem medlemmar skriftligen, med angivande av 
ärende, hos styrelsen begär detta. 
Vid extra medlemsmöte får endast det ärende behandlas som angivits i kallelsen. 
 
§ 8  Kallelse 
Kallelse till års- och övriga medlemsmöten skall ske genom anslag på anslagstavlan 
tidigast tre och senast två veckor före mötet samt skickas med e-post samtidigt med 
avi på medlemsavgiften. Medlem som vill ha kallelse på annat sätt måste anmäla 
detta till styrelsen. 
 
§ 9  Budget och årsavgift 
Av styrelsen upprättad budget med förslag på årsavgift för kommande kalenderår 
skall föredragas och godkännas av årsmötet. Årsavgiften skall vara inbetald senast 
den 31 mars för resp. år. 
 
§ 10  Ekonomi och redovisning 
Styrelsen skall svara för att den ekonomiska redovisningen sker kontinuerligt enligt 
gängse regler, att årsredovisning med balans- och resultaträkning upprättas. 
Föreningens medel skall förvaltas  med högsta möjliga avkastning.  
Endast värdesäkra värdepapper får inköpas efter årsmötets beslut.  
 
§ 11  Revision 
För granskning av föreningens räkenskaper, årsredovisning och försäljningar samt 
styrelsens förvaltning utses årligen två revisorer och en suppleant.    
Revisorerna skall över sin revision till årsmötet avlämna revisionsberättelse vari 
ansvarsfrihet till- eller avstyrkes. 
 
§ 12  Firmateckning 
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av ordförande ensam samt av 
kassören genom fullmakt att teckna bank- och postgirokonton. 
 
§ 13  Röstning  
Varje medlemsstuga/fastighet berättigar endast till en röst. Röstberättigad skall ha 
erlagt föreskriven medlemsavgift. Stug-/fastighetsägare som har flera fastigheter  
eller som röstar med fullmakt får rösta för högst två rösträtter. 
Beslut fattas med acklamation eller genom votering om någon så begär. Om vid 
votering uppstår lika röstetal skall det förslag gälla som biträdes av ordföranden. 
Vid val skall sluten omröstning ske. Om vid votering uppstår lika röstetal skall  
lotten avgöra. 
 
 
 
 



 
§ 14  Ändring eller tillägg till stadgarna 
Ändringar eller tillägg till dess stadgar skall beslutas med 2/3 majoritet av avgivna 
röster under två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara ordinarie 
årsmöte. 
 
§ 15  Stämmoprotokoll och styrelseprotokoll 
Medlemmarna skall hållas underrättade om föreningens verksamhet. 
Årsmötes- och styrelseprotokoll skall anslås på anslagstavlan. 
 
§ 16  Upplösning av föreningen  
Beslut om föreningens upplösning skall beslutas med 2/3 majoritet av avgivna röster 
på två av varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. 
Föreningens tillgångar skall vid en upplösning tillfalla Ljungabolets Byggnadsplans 
samfällighetsförening. 
 
§ 17  Tidigare stadgar 
Samtliga tidigare stadgar upphör i och med att ovanstående stadgar antagits av 
årsmötet. 
 
Dessa stadgar är antagna vid ordinarie årsmöte 2009-04-25. 
Stadgarna är uppdaterade efter årsmöte 2013-04-20. 


