
Förslag till stadgar för Föreningen Fryksdalsleden

§1 Namn och säte
Den partipolitiskt och religiöst obundna allmännyttiga och ideella föreningens
namn skall vara Föreningen Fryksdalsleden. Den skall ha sitt juridiska säte
i Fryksdalen.

§2 Föreningens syfte
Fryksdalsleden är en forn-, handels- och pilgrimsled till lands och till sjöss. 
Föreningen Fryksdalsleden skall ha som sitt syfte:

att underhålla och vidmakthålla Fryksdalsleden mellan Kil och Torsby med
syfte att denna ska vara en attraktiv led med sina stora natur- och kulturvärden.

att försöka synliggöra tidsperioden från stenålder till nutid vad gäller religiösa,
kulturella, sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter.

att verka för att hela detta kulturarv tas till vara på ett sätt som är till gagn för
regionens befolkning och företagande.

att sprida kunskapen om Värmlands historia till skolor och allmänhet genom
arrangemang, samt information i olika media.

§3 Avsiktsförklaring
Föreningen arbetar med att märka upp och göra leden åtkomlig både land- och sjövägen
samt  framhåller att leden även har många andra
dimensioner, exempelvis ur turism och utvecklingssynpunkt.

Vi vill även verka för att skolor och föreningar ska kunna använda leden för att
öka barns och ungdomars intresse för både sin egen historia och för naturen.

Föreningen söker också, åtminstone för delsträckor, anpassa leden så att såväl
rörelsehindrade som personer med annan funktionsvariation ska kunna
använda denna. 

Föreningen skall genom sina aktiviteter verka för att förankras
i samhället, verka för konstnärlig demokrati och yttrandefrihet, drogfrihet samt därtill arbeta
för jämställdhet, mångfald, tillgänglighet och vara öppen för alla.

§4 Verksamhetsområde
Huvudsakligen i Fryksdalskommunerna Kil, Sunne och Torsby, men även i
ledens förgreningar, såväl inom landet som gränsöverskridande.



§5 Medlemskap
Medlemskapet är individuellt. Medlem i föreningen kan varje fysisk person som
instämmer i föreningens syfte bli. Medlem erlägger en årlig avgift som fastställs
av årsmötet för ett år i taget.

§6 Styrelse
Styrelsen leder och samordnar verksamheten samt ansvarar för samverkan med
exempelvis myndigheter, kommuner, pastorat och föreningar.

Styrelsen består av ordförande och 4 ledamöter samt 2 suppleanter. Ordförande och suppleanter 
väljs för 1 år. Vid bildandet av föreningen bör 2 ledamöter utses på 1 år och 2 ledamöter på 2 år.
Vid efterföljande årsmöten väljs ledamöterna på 2 år. Styrelsen konstituerar sig
och utser inom eller utom styrelsen sekreterare och kassaförvaltare.

Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen utser olika arbetsgrupper för ledens utveckling och vidmakthållande,
inom eller utom styrelsen och kallar företrädaren för varje grupp till styrelsemötena.

Styrelsen kallar även föreningens valberedning till sina möten. Detta för att ge valberedningens 
ledamöter möjlighet att följa föreningsstyrelsens arbete. 

Företrädare för arbetsgrupperna samt valberedningen skall ha förslags- och diskussionsrätt på 
styrelsemötena men inte rätt att rösta i frågorna.    

§7 Verksamhets- och räkenskapsår.
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår
(1/1-31/12). Senast 3 veckor före ordinarie årsmöte skall kassaförvaltaren lämna bokslutet till
revisorerna.

§8 Firmatecknare
Föreningen tecknas av ordförande eller på annat sätt som styrelsen beslutar.

§9 Revisorer
Årsmötet utser 2 revisorer samt en revisorssuppleant. Revisorer och suppleant
väljs för 1 år fram till nästa årsmöte.

§10 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Årsmötet skall hållas senast 3 månader efter verksamhetsårets slut. Styrelsen
fastställer tid och plats för årsmötet.

Styrelsen kallar medlemmar skriftligen via brev, E-post, SMS och med annons i
press, till årsmötet senast 4 veckor före utsatt datum för årsmötet.

Frågor och förslag som rör föreningens verksamhet skall för att behandlas vid
årsmötet vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.

§11 Ärenden vid årsmötet.
• Öppnande av årsmötet.



• Val av mötesordförande, sekreterare samt 2 justerare/rösträknare.
• Fastställande av sammanträdesordning och röstlängd.
• Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning.
• Fastställande av föredragningslista.
• Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse.
• Fastställande av styrelsens bokslut med  resultat- och balansräkning.
• Revisorernas berättelse.
• Frågan om ansvarsfrihet.
• Fastställande av medlemsavgifter för det nästkommande verksamhetsåret.
• Val av ordförande på 1 år.
• Val av styrelseledamöter på 2 år.
• Val av 2 styrelsesuppleanter på 1 år.
• Val av 2 revisorer och en revisorssuppleant på 1 år.
• Val av 3 personer att utgöra valberedning för en tid av 1 år, varav en utses som 

sammankallande.
• Beslut om av styrelsen eller medlemmar väckta ärenden.
• Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande 

verksamhetsår.
• Övriga frågor.
• Avslutande av årsmötet.

§12 Rösträtt
Närvarande medlem som erlagt årsavgiften äger en röst vid årsmötet.

§13 Beslut vid årsmötet.
Beslut fattas genom omröstning med enkel majoritet. Vid lika röstetal har
mötesordföranden utslagsröst. 
Vid personval sker sluten omröstning om votering begärs.
Vid lika röstetal i sluten omröstning avgör lotten.

§14 Extra årsmöte.
Extra årsmöte hålls om ordinarie årsmöte så beslutar med minst 2/3 dels
majoritet, eller om minst 2/3 delar av medlemmarna skriftligen med angivande
av ärende begär det hos styrelsen, eller om styrelsen så påkallar.

Extra årsmöte kan endast behandla ärenden som angivits i kallelsen. Styrelsen
skall kalla till extra årsmöte på samma sätt som till ordinarie årsmöte.

§15 Protokoll
Protokoll från styrelsemöte sänds till styrelsen, revisorerna, suppleanter samt
valberedningen.
Protokoll från årsmöte sänds via epost inom en månad till alla medlemmar samt
valberedning och revisorer.

§16 Stadgeändring.
För ändring krävs att det nya stadgeförslaget biträds av 2/3 av de röstande vid
två på varandra följande årsmöten med minst en månads mellanrum, varav det
ena skall vara ett ordinarie årsmöte.



§17 Föreningens upplösning.
För beslut om föreningens upplösning krävs två på varandra följande
årsmötesbeslut, varav ett ska vara ordinarie.

Vid båda tillfällena skall beslutet biträdas av minst 3/4 av de röstande.
Vid upplösning skall samtidigt beslut fattas om disposition av föreningens
tillgångar. Likalydande beslut måste fattas vid båda beslutstillfällena.

Förslag om disposition av tillgångarna skall väckas på samma sätt som sagts om
förslag om upplösning.

Föreningen Fryksdalsledens stadgar har i föreliggande utformning antagits vid
bildandet den 22/3 2022.




