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Stadgar för Västra Torsås sockenråd 
 

 

§ 1 SOCKENRÅDETS NAMN 

 Sockenrådets namn är Västra Torsås sockenråd. 

 

§ 2 SOCKENRÅDETS ÄNDAMÅL 

Sockenrådet i Västra Torsås ska tillsammans med i socknen verksamma föreningar och 

organisationer ta tillvara invånarnas intressen samt vid behov vara kontaktorgan i 

enskilda och allmänna frågor med län, kommun och församling. Sockenrådet ska vara 

religiöst och politiskt obundet. 

 

§ 3 SOCKENRÅDETS SÄTE 

 Sockenrådet har sitt säte i Västra Torsås socken. 

 

§ 4 MEDLEMSKAP  

Alla personer med bostad i Västra Torsås har rätt att påkalla sockenrådets upp-

märksamhet om eventuell åtgärd. 

 

§ 5 SAMMANSÄTTNING 

Sockenrådet väljs på ett år och är sammansatt av en representant från varje förening och 

organisation i Västra Torsås. Alla medlemmar i Västra Torsås är välkomna att delta på 

möten. 

 

§ 6 VAL TILL SOCKENRÅDET 

Föreningsrepresentanter i sockenrådet väljs av respektive organisation, som även utser 

personlig suppleant.  

Ordförande väljs av sockenstämman på ett år.  

Sockenstämman väljer även två revisorer på ett år och en suppleant för dessa. 

 Sockenstämman väljer två ledamöter till förvaltningsgruppen för Nybygdenarvet.  

 Dessa ledamöter väljs på ett år. 

§ 7 VAL TILL SOCKENRÅDETS STYRELSE 

En styrelse på minst 5 personer (exklusive ordförande) väljs av sockenstämman på två 

år, hälften vid varje sockenstämma. 

Styrelsen konstituerar sig efter stämman. 

Styrelsen ska, på sockenrådets uppdrag, bereda och följa upp de ärenden och åtgärder 

som rådet beslutar om. Styrelsen kan också ta egna initiativ. 

 

§8 SAMMANTRÄDEN 

 

1. Styrelsen 

Styrelsen ska sammanträda på ordförandens kallelse eller på begäran av enskild 

styrelsemedlem. Om styrelsen mellan sockenrådsmötena måste ta beslut, som 

angår viss intresseorganisation, ska denna kontaktas i frågan. Styrelsen är 

beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. 
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2. Sockenrådet 

Sockenrådet ska sammanträda minst två gånger per år på styrelsens kallelse eller då 

minst tre sockenrådsledamöter så påfordrar. Förekommande frågor avgörs med 

enkel majoritet, dock att vid lika röstetal ordförandens röst fäller utslaget. För att 

rådet ska vara beslutsmässigt fordras att minst tio medlemmar, förutom styrelsen, 

är representerade. Vid sockenrådet är varje medlem röstberättigad. Röstning kan ej 

ske med fullmakt. 

 

 

§ 9 SOCKENRÅDETS ÅLIGGANDEN 

 Sockenrådet åläggs gemensamt: 

att på bästa sätt bereda och handlägga sina ärenden, 

att protokollföra och redovisa sammanträden  

att vid anmaning eller då rådet bedömer det lämpligt sända protokollskopia till enskilda 

sockenbor, 

att i övrigt informera sockenborna om aktuella frågor, 

att vid ordinarie sockenstämma avge verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport, 

att ansvara för att socknens hemsida och information underhålls och utvecklas. 

 

§ 10 VALBEREDNING 

Sockenstämman utser en valberedning på minst två personer, varav en är samman-

kallande.  

 

§ 11 FIRMATECKNARE 

Sockenrådets firmatecknare utses av sockenrådets styrelse. 

 

§ 12 ÖVERSKOTTETS FÖRDELNING 

Uppkommer överskott, ska detta överföras i ny räkning för kommande verksamhetsår. 

 

§ 13 RÄKENSKAPSÅR 

 Sockenrådets räkenskapsår omfattar kalenderår. 

 

§ 14 SOCKENSTÄMMA 

Sockenstämman utgörs av alla i socknen skrivna personer och är sockenrådets högsta 

beslutande organ. 

Ordinarie sockenstämma hålls årligen, senast under april månad. 

Efter beslut av sockenrådet, revisorerna eller om någon av de i rådet ingående organisa-

tionerna så skriftligen begär, ska extra stämma utlysas för visst ändamål. 

Vid sockenstämma är varje sockenbo röstberättigad. Röstning kan ej ske med fullmakt. 

Kallelse till sockenstämma ska ske senast fjorton dagar före ordinarie och senast sju 

dagar före extra stämma, via meddelande till medlemmarna.  

Vid den ordinarie stämman ska följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare för 

stämman 

2. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna 

3. Sockenrådets verksamhetsberättelse 

4. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 

5. Revisorernas berättelse 
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6. Fråga om ansvarsfrihet för sockenrådets styrelse 

7. Val av ordförande för sockenrådet 

8. Val av styrelse 

9. Val av revisorer och suppleant 

10. Behandling av de förslag som ställts till sockenstämman eller väckts av 

sockenrådet eller lämnats till sockenrådet senast sju dagar före stämman. 

 

§ 15 STADGEÄNDRING 

Beslut om ändring av sockenrådets stadgar fattas vid två på varandra följande stämmor, 

varav minst en ordinarie eller med 2/3 majoritet vid en stämma. 

 

§16 UPPLÖSNING 

Beslut om upplösning av sockenrådet ska innehålla föreskrift om användning av 

sockenrådets eventuella tillgångar för bestämt ideellt ändamål. Protokoll och övriga 

handlingar från sockenrådets verksamhet ska arkiveras enligt sockenstämmans beslut. 

Beslut om upplösning sker med 2/3 majoritet.  

 

 

 

 

 

Stadgarna antagna 2012-04-25 (§ 6 kompletterad vid sockenstämman 2013-04-24) 

Stadgarna reviderade (§8 punkt 2) vid sockenstämman 2015-04-15. Beslutet var enhälligt. 

Stadgarna reviderade (§7 och §14) vid sockenstämman 2016-04-20. Beslut med mer än 2/3 majoritet. 

Stadgarna reviderade (§§4-11, 14) vid sockenstämman 2018-04-25. Beslut med mer än 2/3 majoritet. 

 

 

 

 

………………………………………………………….. 

Ordförande under stämman 

 

 

 

…………………………………………………………. 

Sockenrådets ordinarie firmatecknare  

 

  


