
Stadgar för Brännkyrka Hembygdsförening 
 

Beslutade vid årsmötena 2018 och 2019.  
Tidigare stadgar har antagits vid årsmötet 1941 och ändrats vid årsmöten 1942, 1962, 1990, 2001 och 2012. 

 

§1   Namn, grundsyn och ändamål 
a. Brännkyrka Hembygdsförening är en partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening 

med säte i Älvsjö i Stockholms kommun och ansluten till Stockholm Läns Hembygdsförbund. Föreningens 

huvudsakliga verksamhetsområde utgörs av Brännkyrka och Vantör distrikt. 

b. Föreningen är en del av hembygdsrörelsen och dess grundsyn överensstämmer med vad som uttrycks i 

stadgarna för Sveriges Hembygdsförbund. 

c. Föreningens ändamål är att  

 vårda och synliggöra hembygden i dag, dess historiska natur- och kulturarv och dess traditioner  

 främja kunskapen om hembygden 

 utveckla förståelse och engagemang för hembygden och dess historia 
 

§2   Medlemskap 
a. Medlemskap i föreningen kan erhållas av envar efter ansökan till styrelsen. En juridisk person beviljas 

medlemskap endast om styrelsen bedömer att detta påtagligt gagnar föreningens verksamhet. 

Medlemskapet gäller från den dag avgiften erlagts. 

b. Medlem, som på utomordentligt sätt gagnat föreningen, kan efter styrelsens förslag av årsmötet utses till 

hedersmedlem. 

c. Medlem, som önskar utträda ur föreningen, bör anmäla detta till styrelsen. Medlem, som ej erlagt föreskrivna 

avgifter till föreningen anses att på egen begäran ha utträtt ur föreningen 90 dagar efter utskickad 

påminnelse, såvida avgiften ej inkommit inom denna frist. 

d. Medlem som allvarligt skadar föreningens anseende eller motarbetar dess intressen kan av styrelsen skiljas 

från föreningen, dock först sedan medlemmen givits tillfälle att yttra sig.  
 

§3   Medlemsmöten 
a. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ordinarie årsmöte ska varje år hållas före utgången av 

mars månad.  

b. Extra årsmöte ska hållas på begäran av styrelsen eller om sådant möte skriftligen begärs av revisorerna eller 

minst 20 medlemmar. Sådant möte ska då hållas inom två månader. 

c. Personlig kallelse till medlemsmöte skickas per brev eller e-post senast tre veckor före utsatt datum. 

Dagordning och underlag till beslutsärenden ska bifogas kallelsen eller på annat sätt hållas tillgängligt för 

medlemmarna under minst en vecka före mötet. 

d. Motioner kan inlämnas av medlemmar och ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet. 

Styrelsen ska till mötet lämna yttrande över motionerna. 

e. Vid ordinarie årsmöte ska bl.a. följande ärenden behandlas: 

 val av ordförande för mötet. 

 val av sekreterare för mötet. 

 val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte mötets ordförande justera protokollet  

 prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning  

 fastställande av föredragningslista 

 fastställande av röstlängd  

 behandling av styrelsens verksamhetsberättelse 

 behandling av revisorernas berättelse 

 beslut om resultat- och balansräkning  

 fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

 behandling av motioner  

 behandling av förslag från styrelsen  

 beslut om budget och plan för verksamheten  

 beslut om avgifter för nästkommande år 

 val av ordförande 

 val av övriga styrelseledamöter 

 val av revisorer 

 val av ledamöter i valberedningen 

 övriga val 

f. Vid medlemsmöte får beslut endast fattas i de frågor som i förväg upptagits på dagordningen.  



g. Varje medlem som är personligen närvarande eller representeras av ombud, har en röst. Enskilt ombud ska 

uppvisa fullmakt och får ej representera mer än en frånvarande medlem.  

Styrelseledamöter har ej rösträtt beträffande frågan om ansvarsfrihet och vid val av revisorer. 

h. Beslut sker med öppen omröstning och enkel majoritet med undantag av frågor rörande stadgeändring och 

upplösning enligt §§ 9 - 10. Vid lika röstetal avgörs frågan av mötesordföranden. 

i. Val sker som acklamationsval eller, om någon så begär, med slutna röstsedlar. Vid lika röstetal avgörs val 

genom lottning. 

j. Medlemsmötets beslut dokumenteras i protokoll som justeras av mötesordföranden samt två av mötet 

utsedda justeringsmän. Protokollet med bilagor ska hållas tillgängligt för de medlemmar som så begär samt 

delges samtliga funktionärer i styrelsen, föreningens revisorer samt valberedningens ledamöter. 
 

§4   Avgifter 
a. Av årsmötet fastställd medlemsavgift erläggs senast i februari månad.  

Årsmötet kan även besluta om avvikande medlemsavgifter för vissa kategorier av medlemmar, t.ex. juridiska 

personer, familjemedlemmar eller under året nyantagna medlemmar. 

b. Hedersmedlem och ständig medlem erlägger ingen årsavgift. 

c. Andra avgifter eller utdebiteringar kan utgå endast efter beslut på medlemsmöte. 

d. Återbetalning av erlagda avgifter i samband med utträde eller av andra orsaker ska ej ske. 
 

§5   Styrelse 
a. Föreningens angelägenheter handhas av en av årsmötet utsedd styrelse med minst åtta och högst tolv 

ledamöter. Årsmötet utser ordförande medan styrelsen inom sig utser t.ex. sekreterare, kassör och de övriga 

funktionärer som från tid till annan anses erforderligt. Styrelsen kan vid behov till sig adjungera ytterligare 

personer, dock längst till nästkommande ordinarie årsmöte. 

b. Ordföranden väljs för en period om ett år. Övriga styrelseledamöter väljs på två år med halva antalet växelvis 

vartannat år. Tillträde sker vid årsmötets slut. Styrelseledamöter ska vara medlemmar i föreningen. 

c. Inom styrelsen har varje styrelseledamot en röst. Adjungerade och ev. inbjudna gäster har ej rösträtt. Beslut i 

styrelsen fattas med enkel majoritet, dock att minst fyra ledamöter biträder förslaget. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst.  
 

§6   Förvaltning 
a. Styrelsen för föreningens talan och leder dess verksamhet. 

b. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. 

c. Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet alternativt av ordförande och kassör i förening eller 

endera av dessa i förening med en annan ledamot. Ordföranden ensam tecknar dessutom föreningens firma i 

löpande förvaltningsärenden. För teckning av ett transaktionskonto lämnas fullmakt enligt styrelsens närmare 

bestämmande.  

d. Styrelsens ledamöter är solidariskt ansvariga för föreningens tillgångar och dess användning. 

e. Föreningens räkenskaper ska föras i överensstämmelse med god redovisningssed och dess medel placeras i 

institut under Finansinspektionens kontroll.  

f. Till styrelsesammanträde kallas samtliga ledamöter och i förekommande fall till styrelsen adjungerade 

ledamöter. Styrelsen kan när så anses lämpligt inbjuda representanter för valberedning resp. revisorer liksom 

andra berörda personer att delta i styrelsens sammanträde. 

g. Styrelsens beslut och genomförandet av dessa ska utan dröjsmål dokumenteras i protokoll från varje 

styrelsemöte. Protokollet delges samtliga funktionärer i styrelsen samt revisorerna.  

h. Styrelsen kan för programverksamhet eller för specifika projekt eller uppdrag bland medlemmarna utse 

funktionärer, ombud eller arbetsgrupper, som inom av styrelsen fastställda tids- och budgetramar 

självständigt genomför och redovisar tilldelade uppdrag.  

i. Styrelsen ska till varje årsmöte avge fullständig verksamhetsberättelse beträffande det gångna årets 

förvaltning inklusive genomförd program- och informationsverksamhet samt framlägga förslag till budget 

och verksamhetsplan för innevarande år samt avgifter för nästkommande år. Styrelsen skall senast 5 veckor 

före årsmötet till revisorerna överlämna bokslut och övrigt underlag för revisionen. 

j. Medlem, som anser att av styrelse eller medlemsmöte fattat beslut står i strid med dessa stadgar eller eljest är 

baserat på felaktigt underlag, har rätt att överklaga detta inom 90 dagar från beslutstillfället. Föreningens 

styrelse åligger att därefter ompröva det aktuella beslutet, i förekommande fall med beaktande av yttrande 

från länsförbundet. 
 

  



§7   Valberedning.  
a. För beredning av val till styrelse och val av övriga funktionärer väljer årsmötet för en tid av ett år en 

valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande, vilka samtliga är medlemmar i 

föreningen, dock ej styrelseledamöter. 

b. Om valberedning ej kan utses eller utsedda ledamöter avsäger sig uppdraget under pågående mandatperiod 

utser styrelsen ersättare. 

c. Valberedningen åligger att 

 söka och vidtala lämpliga föreningsmedlemmar till de styrelsebefattningar och övriga funktionärsuppdrag 

som vid medlemsmöte står i tur för val eller ska besättas genom fyllnadsval 

 senast två veckor före medlemsmötet skriftligen delge styrelsen sina förslag 

 vid medlemsmötet presentera förslagen. 
 

§8   Revisorer 
a. För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljer årsmötet för en tid av ett år två 

revisorer, varav minst en är medlem i föreningen. De får ej samtidigt ha uppdrag inom styrelsen. 

b. Revisorerna åligger  

 att löpande följa styrelsens arbete och ta ställning till om detta sker i enlighet med stadgar och av 

medlemsmöte fattade beslut. 

 att minst en gång årligen verkställa revision samt  

 att senast två veckor före årsmötet delge styrelsen en revisionsberättelse för det gångna året vari 

ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrkes. Över av revisorerna gjorda anmärkningar ska styrelsen 

yttra sig och till årsmötet avge förklaring. 

 att vid årsmötet presentera revisionsberättelsen. 
 

§9   Stadgeändring 
Tillägg eller ändring av dessa stadgar sker genom likalydande beslut på två medlemsmöten i följd, varav 

åtminstone det ena är ett ordinarie årsmöte. Vid båda tillfällena erfordras 2/3 majoritet samt att minst 20 

medlemmar biträder beslutet.  
 

§10   Fusion och upplösning 
a. Beslut om samgående med annan förening sker vid ett ordinarie årsmöte, varvid fordras 2/3 majoritet samt 

att minst 20 medlemmar biträder beslutet. 

b. Föreningen upplöses genom beslut vid två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena är ett ordinarie 

årsmöte, varvid erfordras minst 2/3 majoritet samt att minst 20 medlemmar biträder beslutet.  

c. Vid upplösning enl. mom. b ska föreningens handlingar och tillgångar disponeras i enlighet med beslut av 

Stockholm Läns Hembygdsförbunds styrelse. 

 


