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STADGAR FÖR JÄRLÅSA HEMBYGDSFÖRENING 

Utgåva 3 

§1 Uppgift 

Föreningen har som ändamål att väcka, stärka och fördjupa kärleken till och kunskapen om 
hembygden och dess natur, samt att värna och bevara bygdens fornminnen och sådana gångna 
tiders kulturalster, som kommit ur bruk. 

§2 Säte 

Föreningen har sitt säte i Järlåsa, Uppland. 

§3 Arbetsplan 

Till förverkligande av dessa syften skall föreningen i den mån dess tillgångar medgiva främja 
hembygdsforskning, uppteckna och bevara i bygden kvarlevande sagor, sägner, berättelser 
och minnesvärda händelser, visor och låtar, gåtor, skrock och annan folktro, byars och 
släkters historia, gamla namn på ägor och olika lokaler o.d., anordna föredrag, fester och 
samkväm. 

§4 Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. 

§5 Medlemskap 

5.1 Medlemskap i Järlåsa Hembygdsförening kan vinnas av envar, som äger intresse för dess 
uppgifter, och erlägger en årlig stadgad avgift som fastställes av årsmötet.  

5.2 Vid avgiftsförändring gäller den nya avgiften fr.o.m. nästa kalenderår. Medlem som ej 
fullt erlagt den stadgade avgiften före den 30 september anses hava lämnat föreningen. 

5.3 Medlemskap kan antingen vara enskilt eller familj, definitionen beslutas av årsmötet. 

5.4 Utom dess medlemmar kan föreningen invälja personer, som genom gåvor gagnat 
föreningens verksamhet eller på annat sätt gjort sig därav förtjänta till hedersmedlemmar. 
Hedersmedlem är befriad från avgift om inget annat beslutas av årsmötet. 

5.5 Förening liksom medlem, som agerar på sätt som strider mot Järlåsa Hembygdsförening 
grundsyn och ändamål och skadar föreningen kan uteslutas av styrelsen.  
För beslut om uteslutning fodras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande 
ledamöten.  
I beslutet om uteslutning skall skälen redovisas samt anges vad den uteslutne skall iakttaga 
vid överklagande av beslutet. 
Beslut skall inom tre dagar efter dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i 
rekommenderat brev. 
Verkställandet av beslutet får inte avgöras förrän medlem fått yttra sig inom av styrelsen 
angivna tid (minst 14 dagar). 
Erlagda avgifter återbetalas ej då uteslutningen vunnit laga kraft. 
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§6 Årsmöte 

6.1 Föreningen håller årsmöte senast 30 april.  

6.2 Motioner och förslag skall skriftligen tillställas styrelsen senast 31 januari för att styrelsen 
skall kunna yttra sig och införa dessa i kallelse till årsmötet. 

6.3 Kallelse om tid och plats för årsmötet skall meddelas minst 14 dagar i förväg på sätt 
styrelsen bestämmer.  

6.4 Vid årsmötet väljer föreningen styrelse och övriga funktionärer samt granskar styrelse- 
och revisionsberättelser från föregående år samt behandlar frågan om ansvarsfrihet för 
styrelsen.  

6.5 Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig. Alla val och 
omröstningar sker öppet och varje medlem har en röst, familjemedlemar räknas maximalt två 
närvarande röster. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 

6.6 Ärenden utöver de som finns på det av styrelsen upprättade dagordning kan ej beslutas 
under årsmötet.  

6.7 Årsmöte skall innehålla minst följande punkter: 

1 Årsmötes öppnande 
2 Val av funktionärer för mötet: 
 a) Ordförande 

b) Sekreterare 
c) Protokolljusterare tillika rösträknare 

3 Fastsällande av dagordning 
4 Fastsällande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 
5 Fastställande av röstlängd 
6 Styrelsens verksamhetsberättelse 
7 Revisionsberättelse 
8 Fastställande av resultat och balansräkning 
9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året 
10 Val av styrelse och ledamöter jämte suppleanter: 
 a) Val av ordförande 

b) Val av sekreterare 
c) Val av kassaförvaltare 
d) Val av tre övriga styrelseledamöten 
e) Val av två styrelsesuppleanter 
f) Val av revisor 
g) Val av revisorssuppleant 

11 Fastställande av årsavgift för nästkommande år. 
12 Inkomna motioner och skrivelser 
13 Kommande års verksamhetsplan 
14 Övriga frågor 
15 Mötet avslutande 
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§7 Styrelse, revisorer och valberedning 

7.1 Föreningen väljer ledamöten för en mandatperiod av två år, ordförande på ett år. Dessa 
utses på så sätt att hälften väljs vartannat år.: 

7.1.1. Ordförande 

7.1.2. Sekreterare 

7.1.3. Kassaförvaltaren 

7.1.4. Tre styrelseledamöter  

7.1.5. Två styrelsesuppleanter 

7.1.6. En revisor och en revisorssuppleant 

7.1.7. Valberedning på två personer varav en som sammankallande 

7.2 Ordföranden åligger: 

‐ att leda förhandlingarna vid föreningens sammanträden 
‐ att emottaga och framföra skrivelser eller förslag som rör föreningens verksamhet 
‐ att gemensamt med sekreteraren och kassaförvaltare representera föreningen utåt. 

7.3 Sekreteraren åligger: 

‐ att föra protokoll vid föreningens sammanträden 
‐ att föra förteckning över förvarade föremål och deras givare samt hur föremålen 

förvärvats (denna uppgift kan delegeras om så styrelsen beslutar) 
‐ att gemensamt med ordföranden representera föreningen utåt. 

7.4 Kassaförvaltare åligger: 

‐ att handhava föreningens kassa och föra räkenskaper som avslutas varje kalenderår 
‐ att föra en förteckning över medlemmarna jämte anteckning om avgifternas 

erläggande 
‐ att gemensamt med ordföranden representera föreningen utåt. 

7.5 Revisorn åligger: 

‐ att granska styrelsens förvaltning senast i mars månad varje år och skall såväl styrelse 
som revisionsberättelse vara ordföranden tillhanda senast 1 april. 

7.6 Valberedning åligger: 

‐ att framföra förslag till årsmötet på lämpliga kandidater på ledamöter. 

7.7 Styrelsen åligger: 

‐ att verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten 
‐ att bestämma dag och plats för möten 
‐ att övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad 
‐ att konstituera sig och beslutar vem som skall teckna firma i föreningen. 
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Uppdateringar 

Utgåva 2 av dessa stadgar är antagna på årsmötet den 17 februari 2007 och ersatte stadgar av 
den 22 mars 2003. 

Stadgeändringen gjordes i §5 genom tillägg av punkt 8 "Valberedning på tre personer" 
(föreningen saknade tidigare valberedning). 

Denna utgåva 3 av dessa stadgar är antagna på årsmötet den 10 mars 2013 och ersatte stadgar 
av den 17 februari 2007, dessa antogs enhälligt efter några finjusteringar. 

Många paragrafer har omnumrerats varför referenser mot tidigare utgåva inte stämmer därför 
är nedan numrering mot denna 3 utgåva. 

§2 Förenings säte införd då detta tidige saknades. 

§4 Verksamhets- och räkenskapsår införd och förtydligad. 

§5.3 Ny paragraf, Medlemskap kan antingen vara enskilt eller familj, definitionen beslutas av 
årsmötet. 

§5.4 Ny text; Hedersmedlem är befriad från avgift om inget annat beslutas av årsmötet. 

§5.5 Helt ny text om uteslutning;  Förening liksom medlem, som agerar på sätt som strider 
mot hembygdsrörelsens grundsyn och ändamål och skadar föreningen kan uteslutas av 
styrelsen och hur detta skall gå till. 

§6 Infört krav på senaste tid för motioner och förslag till årsmöte så styrelsen hinner behandla 
dessa innan årsmötet. 

§6.7 Infört vilka punkter som skall ingå vid årsmötet. 

§7.1Ändra så att alla uppdrag blir tvååriga förutom ordförande som blir ett årig. 

Gamla §5 Tag bort pos. 2 ”vise ordförande” som valbar person då denna position är upp till 
styrelsen att konstituera sig vid sitt första möte. 

§7.1.4 gamla §5 pos. 5. Tagit bort ”utan befattning” då det är upp till styrelsen att konstituera 
sig vid sitt första möte. 

§7.1.6 Ändra från ”två” till ”en” ordinarie revisor. 

§7.1.7 Ändra från ”tre” till ”två” personer i valberedningen. Detta förhindrar inte att vi kan ha 
flera vid behov. 

§7.6 Infört valbredningens åliggande. 

§7.7 Infört styrelsens åliggande. 

§7.7 Gamla §4 Överlåtit till styrelsen att bestämma vem som skall teckna firman när de 
konstituerar sig. 

§8 Extra årsmöte infört då tidigare saknade detta. 

§9 Stadgeändringar förtydligad och justerad med krav på minst 2/3 angivna röster och två på 
varandra möten för dess genomförande. 

§10 Egendom och dess avyttring hur detta skall gå till införd. 


