
STADGAR FÖR HÄSSJÖ HEMBYGDSFÖRENING 

 

§ 1 

ÄNDAMÅL 

Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till 

kommande generationer. 

  

Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom 

 

 att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell 

synpunkt värdefulla traditioner 

 

 att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt 

vid samhälls- och miljöplanering 

 

 att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i 

nutid och i gången tid 

 

 att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt att 

stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling 

 

 att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och 

historia. 

 

Föreningen skall vara ansluten till regionalt hembygdsförbund. Föreningen är fackligt, politiskt och religiöst 

neutral. 

§ 2 
 

MEDLEMSKAP 

 

Medlemskap i föreningen kan erhållas av person som erlägger avgift, som fastställes av årsmötet.   

Föreningar i bygden kan efter beslut av årsmötet ansluta sig kollektivt mot avgift som fastställes av årsmötet. 

Sådan förening äger en röst vid årsmötet.  

Personer som på särskilt sätt främjar föreningens syften kan av styrelsen kallas till hedersledamöter. 

 

 

§ 3 

 

ORGANISATION 

 

Föreningens verksamhet utövas genom föreningsmöten, varav ett årsmöte, samt av styrelsen. 

 



§ 4 

 

MÖTEN 

 
Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsmötet eller på kallelse av styrelsen. Arbetsåret följer kalenderåret. 

Årsmöte hålles senast den 1 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse utsändes till medlemmarna 

senast en vecka före mötet. Varje medlem äger en röst. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 

15 januari. 

 

§ 5 

Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet. 

1. Fråga om mötet är stagdeenligt utlyst. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringsmän tillika rösträknare. 

3. Styrelse- och revisionsberättelse. 

4. Fråga om ansvarsfrihet. 

5. Val av styrelsemedlemmar (två år) 

6. Val av två revisorer samt en revisorsuppleant (ett år) 

Val av valberedning (ett år) 

Val av övriga funktionärer. 

7. Fastställande av ekonomi och planering. 

8.  Behandling av motioner och ärenden som hänskjutits till årsmötet. 

9. Övriga frågor. 

 

§ 6 

STYRELSEN 

Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter. Ordförande, sekreterare, kassör samt två ledamöter varav den ene 

är vice ordförande, samt av två suppleanter. Samtliga ledamöter väljes för två år, varvid ordförande, kassör och 

en ledamot och en suppleant väljes jämna år och de övriga udda år. 

a. Ordförande är sammankallande inom styrelsen samt representerar föreningen och för dess talan om ej 

annorlunda beslutas. 

Ordförande och kassör är firmatecknare var för sig. 

b Sekreteraren handhar föreningens korrespondens, utfärdar kallelser, för protokoll vid sammanträden samt 

ansvarar för medlemsregistrering. 

c       Kassören förvaltar alla föreningens kontanta medel som skall göras räntebärande i bank och är ansvarig för 

bokföring och ekonmi. 

d Styrelsen sammanträder närhelst föreliggande ärenden påfordra, dock minst två gånger per år. Kallelse 

skall utfärdas minst tre dagar före. 

e Styrelsen handlägger föreningens angelägenheter efter dessa stadgar och med stöd av densamma fattade 

beslut. 



f För styrelsebesluts giltighet fordras att mer än hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. 

g Styrelsen skall till årsmötet avlämna en av samtliga ledamöter underskriven berättelse över föreningens 

verksamhet. 

h Styrelsen skall inom en månad från kalenderårets slut till revisorerna överlämna berättelse, protokoll och 

räkenskaper. 

 

§ 7 

STADGEÄNDRING 

Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav ett årsmöte, och vara 

tillgängliga för föreningens medlemmar senast före motionstidens utgång. För ändrings godkännande fordras 2/3 

majoritet. 

 

§ 8 

UPPLÖSNING 

Beslut om upplösning av hembygdsföreningen skall fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten och 

skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna. 

Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till det regionala hembygdsförbundet, 

annan organisation, institution eller myndighet, som vill verka för föreningens rekonstruktion så snart som 

möjligt. 


