
STADGAR 

för 

FALKENBERGS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING 

antagna den 24 februari 2004. 

 

1. Namn 

Föreningens namn är Falkenbergs Kultur- och Hembygdsförening. 

2. Ändamål 

Föreningens ändamål och strävan skall vara  

- att främja kulturlivet och medverka till att hålla intresset för Falkenbergs historia levande 

- att, i mån av intresse, bedriva en konstsektion med konstverksamhet med årlig utlottning. 

3. Medlemskap 

Medlemskap i föreningen vinnes genom erläggande av fastställd avgift. 

För medlemskap i konstsektionen erlägges särskild avgift. Man kan inte vara medlem 

i konstsektionen utan att vara medlem i föreningen. 

4. Verksamhetsår 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är 1/1 – 31/12. 

5. Styrelse 

Styrelsen består av ordförande och vice ordförande samt minst fem övriga ledamöter. 

Ordförande och vice ordförande väljes på ett år och övriga ledamöter på två år, på så sätt att 

hälften väljes varje år. 

Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och tillsätter eventuella arbetsgrupper. 

Styrelsen är beslutsför när halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i besluten. 

6. Revisorer 

Föreningens förvaltning granskas av två revisorer, vilka jämte en ersättare utses för ett år i sänder. 

7. Firmateckning 

Föreningens firma tecknas enligt styrelsens beslut. 

8. Årsmöte 

Årsmöte hålles senast den 31 mars på tid och plats som styrelsen beslutar. Skriftlig kallelse tillställes medlemmarna 

senast två veckor före mötet.  

9. Dagordning vid årsmötet 

- fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 

- val av presidium för årsmötet bestående av ordförande och sekreterare 

- val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll 



- styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 

- revisorernas berättelse 

- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

- val av föreningens ordförande och vice ordförande 

- fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 

- val av styrelseledamöter 

- val av revisorer och ersättare 

- val av ledamöter i valberedningen 

- av styrelsen väckta frågor, såsom 

    a) verksamhetsplan 

    b) fastställande av medlemsavgifter i föreningen och konstsektionen 

    c) budget 

- av medlemmar skriftligen väckta frågor, vilka skall ha inkommit till styrelsen senast en vecka  

 före årsmötet 

- övriga frågor 

10. Extra årsmöte skall hållas när föreningens styrelse eller revisorer finner det angeläget 

eller minst hälften av föreningens medlemmar begär det skriftligt. 

11. Rösträtt 

Rösträtt kan endast utövas av vid årsmötet närvarande medlemmar och som har betalt årsavgift. 

Beslut vid möte fattas genom öppen omröstning utom vid val, där omröstning skall vara 

sluten om någon begär det. 

Som föreningens beslut gäller den mening som företräds av fler än hälften av närvarande 

röstberättigade medlemmar. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Dock sker lottning vid val. 

Rösträtt kan ej utövas genom ombud. 

12. Stadgeändring 

Vid ändring av stadgar fordras två på varandra följande möten med föreningen, av vilka det ena skall vara ett 

årsmöte. 

13. Upplösande av föreningen 

Föreningen kan upplösas om föreningens styrelse framlagt ett sådant förslag. 

För att ett sådant beslut skall vara giltigt, skall detsamma fattas av två på varandra följande möten med föreningen, 

varav det ena är årsmöte. 

När föreningen upplösts skall dess tillgångar överlämnas till ett kulturellt ändamål enligt beslut vid årsmötet efter 

förslag från styrelsen. Föreningens arkivalier överlämnas till Falkenbergs kommunarkiv. 

***** 


