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Stadgar för Föreningen “Aktionsgrupper För Samhällsbyggnad i Lunds 
kommun”, AFSL, antagna vid konstituerande föreningsmöte den 1 september  2020. 
 
§ 1 
Föreningens firma 
Förenigens firma är “Aktionsgrupper För Samhällsbyggnad i Lunds kommun”, AFSL. 
 
§ 2 
Föreningens ändamål 
Föreningen	  ska	  arbeta	  för	  god	  och	  hållbar	  samhällsbyggnad	  i	  Lunds	  kommun.	  
För	  AFSL	  innebär	  Samhällsbyggnad	  den	  byggda	  miljön	  vi	  lever	  i	  till	  vardags	  och	  
fest.	  	  
Det	  gäller	  främst	  förändringar	  av	  denna	  miljö	  i	  organisering	  och/eller	  
utformning	  av	  befintlig	  eller	  ny	  bebyggelse.	  Här	  ingår	  också	  vägar,	  gator,	  torg,	  
parker,	  grönområden,	  vatten	  mm	  samt	  tillhörande	  frågor	  kring	  ekonomi,	  
arkitektur	  och	  estetik,	  hållbarhet,	  hälsa,	  bomiljö	  och	  social	  miljö,	  fysisk	  
tillgänglighet,	  trafik	  med	  bekväma	  och	  effektiva	  förbindelser	  för	  vardagens	  resor	  
mellan	  kommunens	  olika	  delar.	  
För	  AFSL	  innebär	  Samhällsbyggnad	  också	  det	  kulturarv	  som	  den	  byggda	  miljön	  
och	  den	  omgivande	  landsbygden	  bär	  och	  ger	  Lunds	  kommun	  dess	  identitet.	  
 
Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom 
*	  att	  informera	  sig	  om	  kommunens	  planer	  samt	  att	  förmedla	  och	  debattera	  sådan	  
information	  för	  att	  förändra	  den	  fysiska	  miljön. 
• att arbeta med opinionsbildning bland allmänheten. Utgångspunkten	  för	  AFSLs	  
opinionsbildande	  verksamhet	  är	  ett	  medborgarperspektiv,	  där	  
kommuninvånarnas	  åsikter	  kommer	  till	  uttryck.	  	  
• påverkansarbete gentemot beslutsfattare, såväl politiker som tjänstemän, i 
Lunds kommun och i regionala och statliga myndigheter. 
 
§ 3 
Föreningens säte 
Föreningen har sitt säte i Lund, Skåne län. 
 
§ 4 
Medlemsskap 
AFSL	  är	  en	  politiskt	  och	  ideologiskt	  oberoende	  ideell	  förening,	  som	  är	  öppen	  för	  	  
alla	  lundabor	  och	  andra	  med	  intresse	  för	  samhällsbyggnad	  i	  vid	  mening	  inom	  
Lunds	  kommun	  med	  dess	  tätorter.	  
Medlem förbinder sig att följa föreningens stadgar. Medlem som agerar för 
föreningen på sådant sätt att det leder till legala efterräkningar, ex vis böter 
el dyl, svarar själv för sådana kostnader. 
 
§ 5 
Medlemsavgifter 
Medlem ska betala den medlemsavgift som fastställs av årsmötet. 
 
 
§  6 Styrelsen 
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Styrelsen består av fem till sju ledamöter och utses av medlemsmötet/årsmötet. 
Medlem av styrelsen skall vara mantalsskriven i Lund .Till styrelseledamöter kan inte 
väljas personer som har offentliga uppdrag inom Lunds kommun med mandat från 
något av de politiska partier, som är representerade i Lunds kommunfullmäktige. 
Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av 
ledamöterna är närvarande. 
 
§ 7 
Styrelsens uppgifter 
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess 
angelägenheter. Styrelsen skall handha föreningens ekonomiska angelägenheter 
och föra räkenskaper samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste 
räkenskapsåret. Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande, vice 
ordförande och kassör var för sig. 
 
§ 8 
Arbetsformer 
Det praktiska arbetet sker i aktionsgrupper. Styrelsen beslutar om vilka 
teman/aktioner, som AFSL ska arbeta med och utser ansvariga/sammankallande för 
gruppernas arbete. 
.  
§ 9 Räkenskaper 
Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer 
senast den 1 februari. 
 
§ 10 Revisorer 
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast 
den 1 mars avge sin revisionsberättelse. 
 
§ 11 Årsmöte 
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31 mars på tid 
och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse ska publiceras med e-post minst en månad före ordinarie 
årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte. Motioner ska ha publicerats genom mail-listan senast 
14 dagar före årsmöte.  
 
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 
1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
2.  Fastställande av röstlängd för mötet. 
3.  Val av protokolljusterare och rösträknare. 
4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5.  Fastställande av dagordning.  
6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste      
         verksamhets-/räkenskapsåret. 
7.  Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret. 
8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
9.  Fastställande av medlemsavgifter. 
10 .Val av styrelseledamöter varav av hälften utses för en tid av två år  och hälften för ett år. 
11 Val av revisorer samt suppleanter för en tid av ett år. 
12. Val av valberedning för en tid av ett år 
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
14.Övriga frågor. 
 
Beslut i frågor av större betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte 
funnits med i kallelsen till mötet. 
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§ 12 Extra årsmöte 
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av 
föreningens medlemmar kräver detta. 
 
§ 13 Rösträtt 
Vid årsmöte har varje aktiv medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan inte utövas genom 
ombud). 
 
§ 14 Beslut, omröstning och beslutsmässighet  
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning. 
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut 
fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den 
mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning. 
 
§ 15 Regler för ändring av stadgarna 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag 
till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen. 
 
§ 16 Utträde 
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed 
omedelbart ha lämnat föreningen. 
 
§ 17 Uteslutning 
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala 
beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat 
föreningens intressen. 
 
§ 18 Upplösning av föreningen 
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om 
föreningen upplöses ska föreningens tillgångar användas för offentlig konstnärlig utsmyckning till 
glädje för Lundaborna. 
 
 
 
 


