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Foreningens namn ar Flyinge Utveckling 

Ideell, allmannyttig, politiskt obunden forening med syfte att framja 
utveckling inom bygden med orterna Flyinge, Flyingeby, Gardstfmga, 
Getinge, RoslOv och Holmby. Bygdens omrade utgores av postnummer 
omradet 24747, 24793,24797 eller fastighetsbeteckning Flyinge eller 
bygdekarta 

Lyfta fram bygdens fragor och bedriva information och opinionsarbete. 
Stimulera samverkan mellan goda krafter och resurser for bygdens 
utveckling. 
Foreningens firma tecknas av styrelsen eller den/ de som styrelsen 
utser. 

Organisationer, foretag, forening, hushall eller enskild person med 
anknytning till bygden kan bli medlem. Styrelsen beslutar om 
medlemskap skall godkannas. Medlem kan uteslutas om styrelsen sa 
beslutar. Beslut om uteslutning kan overklagas till arsmotet. 
Medlemskap forutsatter inbetald medlemsavgift senast den 31/12 for det 
verksarnhetsar arsmotet behandlar. Forening som godtar donation av 
aktier i Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag (svb) erhruler ett 
hedersmedlemskap i foreningen som varar sa lange aktieinnehavet 
bestar. Forening som kan komma ifraga for donation skall uppfylla 
medlemskravet. 

Styrelsen kan inratta och upplOsa en referensgrupp, som ar styrelsens 
radgivare och vars medlemmar kan inga i arbetsgrupper. Styrelsen 
avgor vilka medlemmar som far inga i referensgruppen. 

For foreningen skall finnas en styrelse med sate i bygden. Styrelsen skall 
besta av styrelseordforande samt 6 ledamoter och 2 suppleanter. 

Styrelsen valjs vid arsmotet. Mandattiden for ledamot ar 2 ar och for 
ordfOrande och suppleant ett ar. Halva antalet ledamoter valjs for ett ar. 
I ovrigt konstituerar styrelsen sig sjalv. 

Kallelse av ledamoter och suppleanter till styrelsesammantrade skall ske 
minst 10 dagar fore sarnmantradet. Kallelse skall innehalla uppgift om 
forekommande arenden, tid och plats. 
Ledamot, som ar fOrhindrad att narvara, skall genast meddela detta till 
ordforanden. Suppleant som ej ~anstgor i ledamots stalle har ratt att 
narvara vid sammantradet, men har inte rostratt. 
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Styrelsen ar beslutfor nar kallelse skett i behorig ordning och minst halva 
antalet styrelseledamoter ar narvarande. Utan hinder harav skall 
styrelsesammantrade anses behorigen utlyst om samtliga ordinarie 
ledamoter infunnit sig till sammantradet. 

Som styrelsens beslut galler den mening om vilken de fiesta rostande 
forenar sig. Vid lika rostetal galler den mening som bitrades av 
ordforanden. 

Utan att ha angivits i kallelsen far arende avgoras om minst tva tred
jedelar av styrelseledamoterna ar narvarande och ense om beslutet. 

Fraga far utan hinder av bestammelserna i forsta stycket avgoras utan 
kallelse om samtliga ordinarie ledamoter ar ense om beslutet. 

Den som deltagit i avgorandet av arende ager anfora reservation mot 
beslutet. Sadan reservation skall anmalas fore sammantradets slut. 

Over arenden i vilka styrelsen fattat beslut skall foras protokoll som 
upptar datum, deltagande ledamoter och suppleanter, kort beskrivning 
av arendet, styrelsens beslut samt anforda reservationer. Protokollet 
skall justeras av ordforanden eller annan ledamot som vid fOrfall for 
ordforanden lett sammantradet. 

Styrelsen skall: 

1. arligen halla minst 4 styrelsemoten 

2. fora redovisning over foreningens rakenskaper 

3. fOra forteckning over medlemmar 

4. arligen till arsmotet avge forvaltningsberattelse over foreningens 
verksamhet och ekonomi 

For granskning av styrelsens verksamhet och rakenskaper skall 
medlemmarna pa arsmotet utse 2 revisorer och 1 suppleant. 

Revisionsberattelse skall overlamnas till styrelsen senast 3 veckor fOre 
arsmotet. Revisorerna kan aven utgora foreningens valberedning 

Foreningens verksamhetsar ar kalenderar. 

Till foreningens reservfond skall arligen avsattas minst 1000 kronor. 

Arsmote skall arligen hallas under april manad pa tid och plats som 
styrelsen bestammer. 

Fore arsmotet skall arsberattelse och revisionsberattelse for det 
avslutade verksamhetsaret samt utgifts- och inkomststat finnas 
tillganglig fOr granskning under 3 veckor 

Styrelsen kallar till arsmotet. Kallelse skall ske senast 3 veckor fore 
arsmotet. 

Styrelsen skall tillse att kallelser andra meddelanden kommer till 
medlemmarnas kannedom via anslag pa anslagstavla, Internet eller brev. 
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Medlem kan genom motion vacka forslag rorande foreningens verk
samhet. Motion, som skall behandlas pa arsmotet, skall vara styrelsen 
tillhanda senast under februari manad. 

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och halla dem tillgangliga for 
medlemmarna tillsammans med forvaltningsberattelsen. 

Medlemsavgiften bestams pa arsmotet. 

Vid arsmotet skall fOljande arenden behandlas: 

val av ordforande for arsmotet 

val av sekreterare for arsmotet 

val av tva justeringsman och tillika rostraknare 

faststallande av rostlangd 

styrelsens och revisorernas berattelser 

ansvarsfrihet for styrelsen 

framstallningar fran styrelsen och motioner fran medlemmarna 

ersattning till styrelsen och revisorerna 

styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt medlemsavgift 

val av styrelseordfOrande, styrelseledamoter och suppleanter 

val av revisorer revisorssuppleanter samt valberedning 

ovriga fragor (Flyingefonden) 

Beslut fattas med acklamation om inte omrostning begars. Beslut skall ske med 
handupprackning eller slutna sedlar om migon begar det. 

For stadgeandring kravs godkannande av tva pa varandra foljande ordinarie 
arsmoten med minst 2/3 majoritet for att andringen skall antas. 

Foreningen kan upplOsas om arsmotet sa beslutar. Dock kravs godkannande av 
tva pa varandra fOljande arsmoten med minst 2/3 majoritet fOr att upplOsning 
skall antas. Det anill·a arsmotet kan vara ett extra arsmote som kan hillas 
tidigast 6 manader efter det ordinarie arsmotet. Eventuella kvarvarande 
tillgangar skall darvid avvecklas i enlighet som mOtet bestammer. 

Om foreningsmote sa beslutar kan foreningen bedriva Gemenskapsforetag, 
vilket innebar affarsverksamhet i aktiebolagsform. Bolaget bedriver den 
affarsmassiga verksamheten under formell sjalvstandighet pa uppdrag och 
inflytande av foreningen. Aktiebolagets andamai ar ideellt. Bolaget skall vara 
ett (svb) aktiebolag med sarskild vinstutdelningsbegransning ABL kap 32. 

Foreningen har inrattat Flyingefonden sorn regleras i enlighet med sarskilt 
fondreglemente. Fondens arsberattelse skall avges och ledarnoter i 
fOrvaltningsradet skall valjas pa fOreningsmotet. 

Foreningen skall kurma instifta en allrnannyttig stiftelse med sarnma andarnal 
som foreningen. Delar av foreningens tillgangar skall kunna overfOras till 
derma stiftelse eller om foreningen upplOses skall hela kvarvarande tillgangen i 
fOreningen overforas till derma stiftelse. 
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Dessa stadgar har antagits vid arsmote av Flyinge Utveckling 
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