STADGAR FÖR LJUSNARSBERGS BYGDERÅD.
1. Målsättningen är:
Bygderådet ska vara en förmedlande länk mellan myndigheter och befolkning i
olika sakfrågor. Den ska vara helt partipolitisk obunden.
Med sakfrågor menas: Kommunens verksamhet såsom planering, boende,
service, trafik, kultur, turism och näringsliv m.m.
Övergripande är sysselsättning och befolkningsfrågor, dessa frågor ska utvecklas
positivt av samarbetet.
Förslag och idéer om samverkan och projekt, kan initieras av bygderådet och
handla om utbildning, företagande, data, IT, miljö-hållbart samhälle, EU-stöd
m.m.
Allt detta med ett ”underifrån perspektiv” från den fjärde planeringsnivån,
medborgarnas. Vi vill- och ska- vara en resurs i kommunens utveckling.
Syfte:
Bygderådet ska vara en plattform för byalagen och kommunen att samarbeta
utifrån.
Samtidigt erhålls en bredare förankring hos de lokala beslutsfattarna, vilket
kommer att vara ett sätt att vitalisera och fördjupa demokratin och därmed
medborgarnas möjligheter till med- och påverkan i samhällsplaneringen.
Samarbetet mellan kommunen och bygderådet skall präglas av öppenhet för
förändringar. En ledstjärna ska vara att beslut flyttas närmare de som är
berörda, vilket kan medföra förändringar beträffande remissförfarande i
berörda sakfrågor.
2. Rådet ska vara av ideell natur och partipolitisk obunden.
3. Ljusnarsberg ska vara rådets hemvist.
4. Rådet ska bestå av, en representant + en ersättare från varje byalag i
kommunen, vilka väljs på byalagets årsmöten.
5. Årsmötet bestämmer medlemsavgiftens storlek.
6. Årsmötet väljer styrelse. Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och
ersättare till dessa. Ordförande väljs på 1 år efter ett rullande schema,
2 revisorer väljs på 1 år. Årsmötet kan också välja att inte utse styrelse utan
arbeta med utsedd kassaansvarig samt administratör. Ordförande utses då
istället som mötesordförande beroende på vart mötet förläggs.
7. Rådet är beslutsmässigt om mer än hälften av representanterna är närvarande
och alla är kallade.
8. Rådets räkenskaper ska avslutas per kalenderår och vara överlämnade för
revision före februari månads utgång. Årsmötet hålls i mars. Kallelse sker 8
dagar före årsmötet.
9. Rådet ska sammankallas ungefär 5 ggr/år eller vid behov, samt att mötena ska
cirkulera inom byalagen.

10. Om rådet upplöses, äger rådet rätt att bestämma hur eventuella tillgångar ska
fördelas.
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