
Till samtliga medlemmar av Hovnorets Byalag 2021- 04 - 03  

Enligt nya regler måste vi som ideell förening ha ett organisationsnummer för att kunna 
fortsätta ha ett bankkonto:  

Det finns inget krav på att en ideell förening ska ha ett organisationsnummer. Däremot måste 
föreningen ha ett organisationsnummer om ni till exempel ska öppna ett bankkonto, hyra en 
lokal, ansöka om bidrag eller utföra uppdrag åt företag eller kommuner 
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foreningar/ideellaforeningar/starta.4.70ac4
21612e2a997f85800028338.html (hämtat 2021-03-25). 

När vi våren 2021 ansökte om ett organisationsnummer fick vi nedslag på våra stadgar 
eftersom medlemskap måste vara frivilligt i en ideell förening. Det resulterade i att vårt 
bankkonto låstes och vi har inte tillgång till pengarna. 

Vi har därför ett förslag på en ny formulering under stycket Medlemskap i gällande stadgar 
(bifogas): 

Nuvarande formulering: 
Mom. 1  Medlem i byalaget är ägare till tomt eller fastighet inom området Hovnoret eller 

dennes make resp. maka, sambo eller barn, och som förbinder sig efterleva dessa 
stadgar. 

Förslag till ny formulering: 
Mom.1  Medlem i byalaget är ägare till tomt eller fastighet inom området Hovnoret eller 

dennes make resp. maka, sambo eller barn.  Medlemskapet är frivilligt. 
Medlemmarna förbinder sig efterleva dessa stadgar. 

Nytt stycke 
Mom. 6 Medlem som önskar utträde ur föreningen återfår inte inbetald årsavgift. 

Utträde ska ske skriftligt till ordförande. 

Slut på ändringsförslag. 

För att kunna göra dessa ändringar krävs ett årsmöte samt ett extra årsmöte där förslaget 
uppnår acceptans av 2/3 av närvarande medlemmar. 

Vi kallar därför till ett digitalt ordinarie årsmöte 24 april via Teams samt anordnar ett extra 
årsmöte efter städdagen 8 maj. 

För Teams-länk till mötet 24 april 2021 kl 10.00, vänligen maila till: 
per-gunnar.andersson@ericsson.com, senast en timme före mötets start. 
Man kan även koppla upp sig till mötet via Telefon (enbart ljud): 
+46 8 502 431 63; Konferens ID: 237 429 608#  

 
  



Dagordning ordinarie årsmöte 24 april 2021 kl 10.00:  

1.   Mötets öppnande.  
2.   Fastställande av dagordning.  
3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
4.   Val av två justeringsmän.  
5.   Fråga om behörigt utlysande, tid för justering och distribution av protokoll.  
6.   Upprättande av röstlängd och granskning av fullmakter.  
7.   Uppläsning av föregående års protokoll.  
8.   Styrelsens verksamhetsberättelse och genomgång av resultat och balansräkning. 

 Kommer att ske vid årsmötet 2022 
9.   Uppläsning av revisionsberättelse för verksamhetsåret.  

 Kommer att ske vid årsmötet 2022 
Kort genomgång av ekonomin. 

10.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  
 Kommer att ske vid årsmötet 2022 

11.   Styrelsens förslag till budget och uttaxering.  
 Kommer att ske vid årsmötet 2022 

12.   Val av styrelse och ordförande på stadgeenligt sätt 
 Skedde vid årsmötet 2020.  

13.   Val av ledamöter och suppleant till Ramsmora byalags styrelse.  
 Skedde vid årsmötet 2020 

14.   Val av en revisor och en suppleant.  
 Skedde vid årsmötet 2020 

15.   Val av valberedning.  
 Skedde vid årsmötet 2020 

16.   Proposition från styrelsen: Reviderade stadgar 
17. Inkomna motioner / övriga frågor  

Planerade inköp under verksamhetsåret 
18.   Mötet avslutas 

  
Dagordning extra årsmöte 8 maj 2021 kl 15 hos Pia och Pär på Kantarellstigen 7:  
1.      Mötets öppnande.  
2.      Fastställande av dagordning.  
3.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
4.      Val av två justeringsmän.  
5.      Fråga om behörigt utlysande, tid för justering och distribution av protokoll.  
6.      Upprättande av röstlängd och granskning av fullmakter.  
7.      Uppläsning av föregående års protokoll.  
8.   Proposition från styrelsen: Reviderade stadgar 
9.   Mötet avslutas 

Om ni inte har möjlighet att delta på en eller bägge årsmöten går det bra att överlämna en 
fullmakt till annan familjemedlem eller annan medlem i byalaget. (Se nästa sida) 

Om ni bifaller stadgeändringen kan ni som ombud utse ordförande, Per-Gunnar Andersson 
Adress: Nässelstigen 5 
Postnummer och postadress: 18131 Lidingö 
Telefonnummer: 0725298878 
Personnummer: 730109-4616 

Kryssa i ”företräda mig vid beslut enligt punkten: Proposition från styrelsen: Reviderade 
stadgar” och lämna ifylld fullmakt innan årsmöte till någon i styrelsen. 
 

Styrelsen Hovnorets Byalag  



Fullmakt   Hovnorets Byalag, Stavsnäs 

 

Årsmöte 24/4 2021 samt 8/5 2021 
Kommun: Värmdö  Län: Stockholm  

 
  
Ombud  

Ombudets behörighet  

Fullmakten gäller rätt att (kryssa endast i ett alternativ): 

☐   företräda mig vid årsmötet för Hovnorets byalag den 24 april 2021  

☐    företräda mig endast vid beslut enligt punkten  
16. Proposition från styrelsen: Reviderade stadgar 

på ovanstående ordinarie årsmöte.  

Fullmakten gäller rätt att (kryssa endast i ett alternativ): 

☐    företräda mig vid extra årsmötet för Hovnorets byalag den 8 maj 2021  

☐    företräda mig endast vid beslut enligt punkten 
8. Proposition från styrelsen: Reviderade stadgar  

 
på ovanstående extra årsmöte.  

Fullmaktsgivare  

Ombudets namn    

Adress    

Postnummer och postadress    

Telefonnummer   Personnummer   

Ort och datum  

Underskrift  

Namnförtydligande   

Fastighetsbeteckning   


