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Stadgar för Hudiksvalls Stads Hembygdsförening 

 

§1 Namn, verksamhetsområde och karaktär 

Föreningens namn är Hudiksvalls Stads Hembygdsförening. Föreningen är medlem i Gästrike-

Hälsinge hembygdsförbund och därigenom ansluten till riksförbundet Sveriges 

hembygdsförbund. Medlem i hembygdsförening är därmed även medlem i Sveriges 

hembygdsförbund. 

Föreningens verksamhetsområde omfattar Hudiksvalls församling och angränsande 

församlingsdelar, som tillsammans bildar tätorten Hudiksvalls stad med omnejd. 

Föreningen vilar på samma ideologiska grund som hembygdsrörelsen: humanism, demokrati 

och solidaritet. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell 

förening. 

§2 Syfte  

Föreningens syfte är att, utifrån hembygdsrörelsens ändamål att vårda och synliggöra 

hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv, arbeta för: 

 Att fördjupa kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv samt 

föra denna kunskap och känsla vidare till kommande generationer. 

 Att ta tillvara kultur- och naturhistoriska minnen, traditioner och miljöer. 

 Att öka kunskapen om och känslan för Hudiksvalls stad. 

 Att stödja forskning och dokumentation om händelser och människor i Hudiksvall förr 

och nu. 

§3 Verksamhet 

Föreningen bedriver verksamhet genom 

 Möten, föreläsningar och olika former av utåtriktade aktiviteter. 

 Opinionsbildning 

 Utgivning av medlemsskrift och annan dokumentation. 

 Försäljningsverksamhet. 

§4 Medlemskap och avgift 

Medlem blir fysisk person, som ansluter sig till föreningen och dess stadgar samt betalar av 

årsmötet fastställd medlemsavgift. 

Hedersmedlem kan person bli, som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens arbete. 

Årsmötet utser, på förslag från styrelsen, hedersmedlem. 

Medlem, som inte följer stadgarna eller skadar föreningen, kan uteslutas genom beslut av 

styrelsen med två tredjedelars majoritet. Styrelsen beslutar om uteslutning efter att i förväg 
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ha underrättat berörd medlem och givit denna möjlighet att gå i svaromål. 

Uteslutningsbeslut kan överklagas till årsmötet, som kan upphäva uteslutningen med enkel  

majoritet.  

Medlemsavgift beslutas av ordinarie årsmöte. Den som inträder som medlem efter den 30 

september erlägger inte avgift för inträdesåret. 

Hedersmedlem är befriad från avgift. 

§5 Årsmöte 

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. 

Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar. 

Extra årsmöte för visst angivet ärende ska hållas då styrelsen eller revisor eller en femtedel 

av medlemmarna så begär. Extra årsmöte ska hållas inom sextio dagar från det att styrelse, 

revisor eller medlemmar så begärt. Minst trettio dagar måste passera mellan ordinarie 

årsmöte och extra årsmöte. 

Varje medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat stadgas. 

Omröstningen sker öppet. Sluten omröstning ska tillämpas i personval om någon så begär. 

Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, utom vid personval då lotten skiljer. 

Röstning med fullmakt är inte tillåten. 

Rösträtt på årsmöte har medlem, som före årsmötet erlagt medlemsavgift. Styrelseledamot 

får inte delta i beslut rörande ansvarsfrihet för sin egen förvaltning samt vid val av revisorer 

för sin egen förvaltning.  

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på årsmöte har dessutom styrelse, revisor, valberedning, 

medlem i annan svensk hembygdsförening ansluten till Sveriges hembygdsförbund samt av 

styrelsen inbjuden person. 

Årsmötet utser en valberedning på minst två ledamöter. En av ledamöterna utses till 

sammankallande. 

Kallelsen till ordinarie och extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen senast trettio dagar i 

förväg. 

Medlem ska kallas skriftligen. Föredragningslistan ska finnas tillgänglig för medlemmarna 

senast fjorton dagar före årsmötet. Föredragningslistan ska uppta de ärenden som årsmötet 

har att behandla. Årsmötet får inte behandla beslutsärende, som inte finns med på 

föredragningslistan. Samtliga årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna 

senast sju dagar före årsmötet. Medlem som så begär ska få årsmöteshandlingarna sig 

tillsända före årsmötet. 

Motionsrätt till årsmöte har medlem. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast tjugoen 

dagar före ordinarie årsmöte och senast tio dagar före extra årsmöte. Styrelsen ska 

skriftligen yttra sig över inkommen motion. 
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Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 

1. Årsmötets öppnande 

2. Val av årsmötesfunktionärer,   a. mötesordförande 

                                                       b. mötessekreterare 

                                                       c. protokolljusterare och rösträknare 

3. Fastställande av röstlängd  

4. Årsmötets stadgeenliga utlysande 

5. Fastställande av föredragningslista 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Fastställande av eventuella arvoden och traktamenten samt av andra ersättningar 

11. Medlemsavgift för nästa verksamhetsår 

12. Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare 

13. Val av ordförande för ett verksamhetsår 

14. Val av styrelseledamöter för två verksamhetsår och ersättare för ett verksamhetsår 

15. Fastställande av antal revisorer och ersättare 

16. Val av revisorer och ersättare 

17. Val av ombud för Gästrike-Hälsinge hembygdsförbunds årsmöte 

18. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen 

19. Val av valberedning 

20. Styrelseförslag 

21. Motioner 

22. Övriga ärenden 

23.  Årsmötets avslutning 

§6 Styrelse 

Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen handhar 

ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av 

årsmötet fattade beslut. 

Styrelsen har sitt säte i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. 

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt ytterligare minst tre ledamöter samt 

två ersättare. Mandattiden för ledamot är två år och för ersättare ett år. Mandattiden 

sträcker sig till och med nästa ordinarie årsmöte. Första gången val äger rum ska hälften av 

ledamöterna väljas på ett år. Ersättare har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i styrelsen. 

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande och eventuella andra funktionärer. Styrelsen 

beslutar om adjungeringar och delegationsordning. Styrelsen tillsätter eventuella 

arbetsutskott och andra utskott samt fastställer instruktioner för dessa. Antalet ledamöter i 

arbetsutskott eller annat utskott ska utgöra mindre än hälften av antalet ledamöter i 

styrelsen. 
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Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat stadgas. Vid lika röstetal gäller den mening 

ordföranden biträder, utom vid personval då lotten skiljer. Röstning med fullmakt är inte 

tillåten. 

Styrelsen är beslutsför, då över hälften av ledamöterna, eller ersättare för dessa, är 

närvarande. 

Styrelsen ska sammanträda minst tre gånger per år. Sammanträde ska alltid hållas när 

hälften av ledamöterna så begär. Kallelse med föredragningslista ska i god tid före 

sammanträdet skickas till styrelsens ledamöter och ersättare. 

§7 Firmateckning och räkenskaper 

Föreningens firma tecknas dels av hela styrelsen, dels av två personer i förening utsedda av 

styrelsen. Teckning av post- och bankärenden sker på sätt som styrelsen reglerar. 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. 

Styrelsen ska senast den 15 februari överlämna föreningens verksamhetsberättelse, 

ekonomiska berättelse och övriga för revisionen erforderliga handlingar till revisorerna. 

§8 Revision 

Vid årsmötet väljs minst två revisorer och två ersättare. Mandattiden är ett år och sträcker 

sig till och med nästa årsmöte. 

Revisorerna ska till årsmötet avge berättelse över sin granskning av styrelsens arbete med 

förslag till tillstyrkan eller avstyrkan av ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen ska finnas 

tillgänglig för medlemmarna senast sju dagar före årsmötet. 

§9 Stadgeändringar 

För ändring av dessa stadgar erfordras att förslag till ändring upptagits i kallelsen till 

årsmötet och skriftligen tillställts medlemmarna. Beslut on stadgeändring ska fattas med 

minst tre fjärdedelars majoritet vid ett ordinarie årsmöte eller med minst två tredjedelars 

majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie. 

§10 Upplösning 

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav 

minst ett skall vara ordinarie. Vid vardera årsmötet ska minst två tredjedelar av de 

röstberättigade godkänna beslutet. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän 

justerat protokoll från det första årsmötet föreligger. 

Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund, såvida 

inte årsmötet beslutar annorlunda. Om föreningens tillgångar vid upplösning inte täcker 

skulderna, ska föreningen träda i likvidation enligt de regler som gäller för ekonomisk 

förening. 

 


