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Styrelsens kommentar till motionen:  
 
Styrelsen ser ett värde i motionärernas förslag som syftar till att ytterligare öka intresset bland 
aktieägare för att stärka bygden.   
 
Den ideella allmännyttiga föreningen kan dock inte ekonomiskt gynna enskilda personer 
genom att skänka bort tillgångar i föreningen. Detta strider mot stadgarna och föreningens 
anseende rubbas inte minst hos de medlemmar som donerat betydande summor till föreningen 
via kontanta medel eller ideella arbetstimmar. Strider mot stadgarna §2, §3 och §23. 
 
Föreningen samverkar på olika sätt med de flesta föreningar inom bygden. Vi erbjuder gratis 
medverkan på julmarknaden, Flyingefonden delar ut medel, föreningar lånar kostnadsfritt 
lokaler på Flyingegården, föreningar deltar i olika projekt, föreningar är representerade i 
styrelsen.   
 
En ideell allmännyttig förening kan bara bedriva allmännyttig verksamhet. En del av 
verksamheten består därför i samverkan med offentliga organisationer för att stärka bygdens 
utveckling. Vi menar att denna verksamhet i stor utsträckning kommer bygden tillgodo. 
Verksamheten stämmer väl med stadgarna  §2 och §3. 
 
Styrelsen vill även verka föra att bredda engagemanget inom bygden både medlemskapet i 
föreningen och ägandet av bygdebolaget.  Styrelsen föreslår att bredda ägandet i 
bygdebolaget, genom att donera en betydande del av föreningens aktier till andra föreningar 
och organisationer med koppling till bygden, så att en donation inte strider mot stadgarna.  
 
De föreningar som godkänner donationen skulle också erbjudas ett hedersmedlemskap i 
Flyinge Utveckling.  
 
Styrelsen föreslår årsmötet   
 
att yrka avslag till motionen i sin helhet  
 
att föreningen genomför en donation av en betydande del av föreningens aktier i bygdebolaget 
till föreningar och organisationer med koppling till bygden som vill verka för bygdens bästa 
på samma sätt som Flyinge Utveckling.  Donationen skall ske så att föreningens status som 
ideell förening och inflytande över bygdebolaget säkras i enlighet med stadgarna §2 och §23.  
 
att anta stadgeändring under §5 Medlemskap 
 
Förening som godtar donation av aktier erhåller ett hedersmedlemskap i föreningen som varar 
så länge aktieinnehavet består. 
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