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byaforum förändras??
I dessa annorlunda tider får man
verkligen tänka ”utanför boxen”
och vi i styrelsen har verkligen
funderat och påbörjat en omvärdering om hur Byaforum fungerar, gör vi någon nytta, kan/ska
vi arbeta på ett annat sätt.
Den största utmaningen är, som vi ser
det, att få kommunikationen att fungera mellan byarna och Byaforum. Hur
ska Byaforum bäst representera er i t
ex Landsbygdspolitiska rådet om vi inte
vet om era behov och åsikter? Hittills
har vi använt 3 planeringsdagar för att
”luska ut” framtida strategier.
Här vore det bra att veta hur ni gör i
era byar för att ha gemenskap, sammanhållning och samarbete. Hur sprider ni
information er emellan? Genomför ni
t ex byamöte med någorlunda regelbundenhet? Meddela oss era erfarenheter via mejl, info@byaforum.se, eller
som en diskussion i Facebookgruppen
”Piteå Landsbygdsforum”.
Kom på diskussions-/årsmötet
Ännu bättre vore det om ni kom på Byaforums årsmöte den 5 maj. Där kan vi,
samtidigt som vi avnjuter en god smörgåstårta, diskutera vad som är bäst för
Piteå landsbygds och Piteå Byaforums
utveckling. Kommer vi på bra lösningar
så kan vi kanske göra några stadgeändringar på årsmötet.

Så här var tanken när Piteå Byaforum bildades 1998.
Piteå Byaforum skulle vara en paraplyorganisation för de byautvecklingsgrupper som finns i Piteås 6 landsbygdområden: Markbygden Infjärden, Pite
Älvdal, Piteå södra, Norrfjärden och
Rosvik.
Det skulle hållas områdesmöten inom
varje område, där man kunde utbyta
erfarenheter och samverka vid behov.
Eventuella önskemål, problem skulle,
via Byaforum, framföras till kommu-

nen (Landsbygdspolitiska rådet, LPR)
och därigenom förhoppningsvis få en
lösning. På dessa möten skulle det också utses lokala representanter till Byaforums styrelse.
Förutom att företräda landsbygden i
LPR så skulle Byaforum förmedla information till byarna som kunde vara
till nytta för dem. Byaföreningen skulle
i sin tur förmedla denna information
till övriga föreningar, boende i sin by.

Så här fungerar det nu
Få områden genomför områdesmöten.
 Två områden har ingen lokal representant alls. Styrelsen har inte varit
komplett de senaste 8 åren.

Styrelsens förslag på utveckling
För att kunna genomföra våra intentioner, ”Stötta och bidra till inspiration, kunskapsutbyte och samverkan
på landsbygden”, så har Byaforums
styrelse tagit fram ett förslag. Förslaget
grundas på följande strategier:
Alla landsbygdsområden ska vara representerade även om de inte har någon representant i styrelsen.
Byaforum ska fortfarande representera landsbygdens föreningar i LPR.
Byaforums styrelse ska ha en rimlig
och anpassningsbar arbetsbörda.
Byaforums styrelse ska kunna leja kompetens när det finns behov av detta.

Byaforums organisation

Styrelsen ska bestå av 5 eller 7 ledamöter och  suppleant. Byaforums medlemmar är de 44 byautvecklingsgrupper som
finns. Även samfällighetsgrupper och
landsbygdsföretag kan vara medlemmar.

Metodik

Kombinerade styrelse- och områdesmöten skall möjliggöra representation
av alla landsbygdsområden.
Byaföreningarnas målsättning ska vara
att besöka dessa möten samt att sprida
information inom sitt närområde.
fortsättning följer på sid 3.

Kontakta Piteå Byaforum
Brev: c/o Britta Berglund

Bodsjövägen 81, 946 40 SVENSBYN
E-post:

info@byaforum.se

Tfn: Ring din områdesrepresentant, ordf
eller kassör (se nedan).
Hemsidan: byaforum.se och
Nyhetsbrev: redaktionen@byaforum.se
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Styrelsens arbetsuppgifter
Minst 6 områdes-/byamöten arrangeras av styrelsen. Deltagande i 4 LPRmöten per år fördelas bland styrelseledamöterna.
 Arbetsuppgifter som uppdatering av
Byaforums hemsida, hålla kontaktuppgifter aktuella, hålla Facebooksåtaganden, som Piteå Landsbygdsforum och
Byakortet Piteå, levande skall fördelas
inom styrelsen och/eller lejas av utomstående. Detta gäller också för den årliga pärmen.
Ska vi göra nödvändiga förändringar så
måste Byaforums stadgar ändras. Förslag
på nya stadgar finns på sid 3.

PBF Årsmöte
Välkommen till Piteå Byaforums
diskussions- och årsmöte
tors 5 maj, kl 19.00, EFS Svensbyn.
Programinnehåll
* Diskussion om Byaforums verksamhet och landsbygdens behov
* Marknadsföring på sociala medier samt pärmen
* Landsbygdsutvecklaren Maria Öberg informerar
* Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Vi bjuder på smörgåstårta.
Anmälan till info@byaforum.se senast 3/5.Ange ev allergi. /Styrelsen

byakortet fortsätter ett år till
Ort	Område	Företag
Jävrebodarna Pite Södra
Jävrebodarnas Fiskecamp
Jävre
Pite Södra
Bea’s Rökeri & Hamncafé
Jävre
Pite Södra
Kvarncaféet i Jävre
Blåsmark
Pite Södra
Hemsytt & Sånt
Blåsmark
Pite Södra
Härbret, Kulturgaraget
Blåsmark
Pite Södra
Signegården
Blåsmark
Pite Södra
Birca Hästgård
Svensbyn
Infjärden
Eufåria
Sjulnäs
Infjärden
Linas finheter
Lillpite
Infjärden
Vischan
Svensbyn
Infjärden
Chokladfrossa
Koler
Markbygden Taigans småbruk
Långträsk Markbygden Norrskensgården
Sikfors
Pite Älvdal Sikfors Konferens & Fritidsby
Sikfors
Pite Älvdal Sikfors Hästgård
Pålberget
Pite Älvdal Barbros perenner
Pålberget
Pite Älvdal Bjurman potatis
Pålberget
Pite Älvdal Stormyrberget
Arnemark Pite Älvdal Arnemark köttservice
Övre Storfors Norrfjärden Mattesbäcken Eko
Nybyn
Norrfjärden Alterhedens gårdsbutik
Tranuträsk Norrfjärden Svedjekojan
Tullnäs
Norrfjärden Tullnäs hem & motor
Norrfjärden Norrfjärden Astrant Plant
Sjulsmark
Norrfjärden Jössgården
Sjulsmark
Norrfjärden Swidia B & B
Borgarudden Norrfjärden Borgaruddens camping
Norrfjärden Norrfjärden 58Retro
Harrbäcken 	 Norrfjärden Lantlollan
Rosfors
Norrfjärden Rosfors bruk
Sjulsmark
Norrfjärden Parfa Reindeer
Holmträsk Norrfjärden Artic old school
Altersbruk Norrfjärden House of Creativity
Rosvik
Rosvik
Catharina Johansson Berg
Vallsviken Pitholmen
Café Hildur
		
Guide Natura
		
Wabi-Sabi

”Att göra i Piteåbygden”

Marknadsföringssatsningen ”Byakortet Piteå” fortsätter åtmins- Pärmen 2022
tone ett år till.
Arbetet med att ta fram
Facebooksidan
marknadsförs med reda medel
vilket gör att den når ut till
många som gillar och/eller följer sidan. Sidan har
1 110
gilla-markeringar
och 1 269 följare. Under
den senaste kampanjen
nådde sidan 7 932 personer och den fick 451 inläggsreaktioner.
Byaforum +/- företag
Är ett samarbete, likt det
som finns mellan Byaforum och föreningarna, intressant för landsbygdens
företag? Vill ni få våra
nyhetsbrev, delta på våra
möten mm? Kom gärna
på vårt årsmöte 5 maj eller mejla oss era åsikter till
info@byaforum.se.

Synas på kartan

Under devisen ”syns man
inte - så existerar man inte”.
Då är det dags att sätta era
byar/företag på kommunens digitala interaktiva
karta. Mer om detta kommer att tas upp på årsmötet.

Styrelsen Piteå Byaforum

årets version av pärmen
”Att göra i piteåbygden” kommer att starta
i april. Målet är som tidigare att pärmen ska vara klar till midsommarhelgen.
Är det någon förening/företagare som
är intresserade att vara med i årets pärm
som kan ni meddela detta till info@byaforum.se när som helst under året.
Lena Mikaelsson Aasa

Ett deltagande i pärmen innebär.

Som deltagare får du tillgång till ett A4-ark
(fram- och baksida) där du kan marknadsföra ditt företag/din by med information, aktiviteter, kontaktuppgifter, priser etc.
Behöver du hjälp med att ta fram ditt dokument så kan du få hjälp. Då får du ett korrektur att godkänna innan det går till tryck.
Pärmen trycks i början av juni.
Pärmen finns också på offentliga platser såsom
Du får en pärm som du kan visa dina kunder/besökare. Pärmen placeras, förutom hos
de deltagande, även på offentliga platser som
Rosviks Handel AB, Kommunhusets foajé,
Stadshotellet, Öjeby vårdcentral, Bilprovningen i Öjebyn, Biblioteket i Piteå, Sikfors
affär, Kultur o Fritid, Piteå Havsbad 2 st (reception/foajé och sommarincheckning), Piteå
turistbyrå, Jävre Turistbyrå, Piteå Museum,
Furunäset hotell, Pensionatet, Västra kajen,
Kust hotell.

föreslagna stadgeändringar
NUVARANDE STADGAR

§1 Byaforum skall vara en länk mellan kommunen och byarna och
verka för en levande landsbygd.
§2 Byaforum skall samverka med organisationer för landsbygdsutveckling såväl ekonomiskt som praktiskt. Intäkter från denna samverkan kan till viss del överföras till byaföreningarna enligt beslut i
styrelsen.
§3 Byaforum skall vara religiöst och partipolitiskt obundet.
§4 Byaforum skall vara uppdelat i sex områden: Markbygden, Infjärden,
Piteå Södra, Pite Älvdal, Norrfjärden och Rosvik.
§5 Från varje område skall det ingå en ordinarie och en suppleant.
Varje område utser en ledamot och en suppleant för en tid av
två år. Från Norrfjärden, Piteå Södra och Pite Älvdal väljs representant udda år och från Markbygden, Rosvik och Infjärden
väljs representanter jämna år. Om något område ej utsett någon
representant, kan det väljas representant från annat område för
en tid av ett år. Tillika kan suppleant från annat område företräda det område som ej har någon företrädare vid styrelsemöte.
§6 Ordförandeposten skall vara alternerande inom de sex områdena i
kommunen. Ordförande väljs av årsmötet efter förslag från sittande
styrelse. Den som väljs som ordförande skall ha ingått i Byaforums
styrelse minst ett år. Ordförande utses för två år, men kan under särskilda omständigheter omväljas för ytterligare mandatperioder. Som
särskild omständighet räknas bl a när styrelsen inte är fulltalig.
§7 Om en ledamot skulle avgå under perioden väljs en suppleant in
från samma område.
§8 Årsmötet äger rum första kvartalet.
§9 Kallelse till årsmötet skall göras minst 14 dagar före årsmötet
genom annonsering i lämpligt media.
§10 Motioner till årsmötet skall ha inkommit till styrelsen senast en
månad före årsmötet.
§11 Byaforum bör verka för att ha minst fyra styrelsemöten under året
samt ha som målsättning att hålla två gemensamma informationsträffar för samtliga byar inom kommunen.
§12 Byaforums firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
§13 Räkenskaperna skall föras i enlighet med bokföringslagen. Räkenskapsåret är 1/1 – 31/12
§14 Byaforums förvaltning och räkenskaper skall granskas av kommunens landsbygdsansvarige.
§15 Årsmötet skall besluta i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
§16. Vid lika röstetal skall ordförandes röst vara utslagsgivande.
§17. Ändring av stadgar skall antas av två på varandra följande
möten varav ett skall vara årsmötet.
§18 Om föreningen upplöses skall eventuella tillgångar fördelas mellan områden som ingår i Byaforums nätverk.

FÖRESLAGNA STADGEÄNDRINGAR

§1 Föreningens namn, säte och ändamål
Föreningens namn är Piteå Byaforum.
Organisationsnummer: 898801-2467
Föreningens styrelse har sitt säte i Piteå kommun
Byaforum skall vara en länk mellan kommunen och byarna
och verka för en levande landsbygd.

§2 Föreningens syfte och ändamål
Byaforum företräder byautvecklingsgrupper i sju landsbygdsområden: Markbygden, Infjärden, Piteå Södra, Pite Älvdal,
Norrfjärden, Rosvik, och östra Pitholmen/Skärgården.
Byaforum skall vara en länk mellan kommunen och byarna och
verka för en levande landsbygd. Fungera som landsbygdens samtalspartner till kommun, myndigheter och organisationer m fl.
Byaforum skall driva frågor som berör byarnas gemensamma intressen och med hjälp av media belysa aktuella landsbygdsfrågor.
Byaforum skall samverka med företag och organisationer som är
intresserade av att sprida sin verksamhet ut på landsbygden.
Byaforum skall fungera som ett kontaktnät mellan olika aktörer, samt aktivt verka som en samverkanspart i de projekt
som aktörerna och Piteå Byaforum sluter avtal om.
Byaforum skall vara religiöst och partipolitiskt obundet.
§3 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och
styrelsen.
§4 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller, på
det sätt som styrelsen beslutar.
§5 Räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
§6 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall
förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts
frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
§7 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra
följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett
ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
§8 Upplösning av förening och fördelning av eventuella tillgångar
För upplösning av föreningen och fördelning av eventuella
tillgångar krävs beslut på två på varandra följande möten,
med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte,
med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall även beslutas om hur dess behållna
tillgångar ska disponeras och föreningens handlingar mm
skall arkiveras på Föreningsarkivet. Eventuella tillgångar fördelas mellan områden som ingår i Byaforums nätverk.
§9 Årsmötets tidpunkt, plats och kallelse
Årsmötet hålls årligen senast under juni månad. Därutöver
kan ett extra årsmöte hållas när styrelsen anser att det behövs och när det, för behandling av en viss fråga, skriftligen
begärs av revisor eller av minst en tredjedel (1/3) av föreningens medlemmar.
Årsmötet hålls på ort och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmöte och förslag till föredragningslista, ska ske
via brev och/eller via e-mail senast tre (3) veckor före årsmötet.
Årsmötet får endast avgöra ärende som varit upptaget i kallelsen till mötet.

§11 Motioner
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av
årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda
senast två (2) veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
§12 Rösträtt och valbarhet
Röstberättigade medlemmar i Piteå byaforum är landsbygdens föreningar samt deras medlemmar.
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad
medlem av föreningen.
Önskvärt är att alla landsbygdsområden ska vara representerade i styrelsen. Byautvecklingsgrupperna utser, i första
hand, sin lokala representant eller alternativt lämnar förslag
på någon lämplig person. Varje föreslagen person ska vara
tillfrågad innan.
En (1) röst per närvarande person eller en (1) röst per närvarande förening..
§13 Beslut
Beslut vid årsmötet fattas, där dessa stadgar inte föreskriver
annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder, dock sker avgörandet
vid personval genom lottning.
Ledamot av styrelsen och suppleant får inte delta i beslut om
ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken han är ansvarig, och inte heller i val av revisor.
§14	Ärenden vid årsmötet
		 Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1 Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3 Val av protokolljusterare och rösträknare.
4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5 Fastställande av dagordning.
6a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
6b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidsperiod
revisionen avser.
9 Fastställande av medlemsavgifter.
10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av
budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11 Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i
rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
12 Val av
		 a föreningens ordförande för en tid av 2 år.
		 b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
		 c Eventuellt fyllnadsval om styrelsen utökas till sju (7) ledamöter
		 d suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
		 e 2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av 1 år. I
detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
13 Ersättningar/Arvoden.
14 Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5.
Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får

inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
		 Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och
beslutas på årsmötet.
§15 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen
är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst
10 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall styrelsen inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två
månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna
senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt.
§16 Revision
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens
förvaltning ska utses 2 revisorer och 1 suppleant. Revisorerna utses av årsmötet och ska vara oberoende av dem de
har att granska.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda
senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska
styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna
revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
§17 Styrelsen
Föreningens styrelse består av ordförande samt lägst fyra (4)
och högst sju (7) ledamöter och två (2) suppleant. Styrelsen
utser inom sig sekreterare och kassör. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot.
§18 Styrelsens uppgift
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och har
hand om dess ekonomi och angelägenheter. Den beslutar i alla
ärenden, inom ramen för stadgarna och årsmötets beslut, där
annat inte bestämts i stadgarna.
Styrelsen får utse en eller flera personer att ensamma eller i
förening teckna föreningens firma.
Styrelsen skall verka för att ha minst sex möten under året, ett i
vardera landsbygdsområde. Till dessa möten skall landsbygdens
föreningar samt deras medlemmar bjudas in.

§18 Styrelsemöte, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsemöte genomförs, i första hand, i samband med de mötena
där landsbygdens föreningar samt deras medlemmar bjudas in.
Styrelsen är beslutsför då de närvarande ledamöterna och
tjänstgörande suppleanterna motsvarar minst halva antalet
valda ledamöter.
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal
gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid personval genom lottning.
Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

