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STADGAR FÖR  

MADESJÖ – ÖRSJÖ – KRISTVALLA 

HEMBYGDSFÖRENING 
 

 

§ 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär 

 

Föreningens namn är  Madesjö – Örsjö – Kristvalla Hembygdsförening. 

Föreningens geografiska verksamhetsområde utgörs av Madesjö, Örsjö och Kristvalla 

socknar. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening. 

 
§ 2 Grundsyn och ändamål  

  

a) Grundsyn: Hembygdsföreningen har en humanistisk och demokratisk grundsyn. Den är 

öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. 

 

b) Ändamål: Hembygdsföreningens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur 

och miljö. I detta arbete ska broar skapas mellan det förgångna, nutid och framtid, gemenskap 

skapas mellan generationer samt mellan nya och gamla invånare.  

 

 

§ 3 Hembygdsföreningens verksamhet 

 

Föreningen ska förverkliga sina ändamål genom olika aktiviteter:  

 

-   Vård av natur- och kulturmiljöer  

- Vård av kulturbyggnader och föremål  

- Museiverksamhet 

- Kunskapsspridning om kulturarvets skiftande former i tid och rum 

- Dokumentation av kulturarvet och föreningens verksamhet 

- Levandegörande av natur- och kulturarv     

- Programaktiviteter, både traditionella och nyskapande 

- Hantverksaktiviteter 

 

 

§ 4 Organisation och medlemskap 

 

Föreningen består av röstberättigade medlemmar. Medlemskap kan vinnas av alla som delar 

föreningens grundsyn och är intresserade av att på olika sätt stödja och främja föreningens 

ändamål.  

 

Medlemskap registreras efter inbetald medlemsavgift, vilken fastställs av årsmötet. Medlem 

som agerar på sätt som skadar föreningens verksamhet kan uteslutas av föreningens styrelse. 

 

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som utser styrelse för föreningen. Mellan 

årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.  

Styrelsen fastställer arbetsordning för arbetsgrupper och kommittéer.  

Föreningens verksamhetsår är kalenderår. 
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§ 5 Föreningens styrelse 

 

Föreningens angelägenheter handhas mellan årsmötena av en styrelse.  

 

Styrelsen ska bestå av minst 5 och högst 11 ordinarie ledamöter, nämligen ordförande och 4 – 

10 övriga ledamöter, vilka samtliga väljs av föreningens årsmöte. Antalet ersättare, skall vara 

2 – 5. Dessa är ej knutna till person.  

 

Mandattiden för ordförande ska vara ett år. Övriga ledamöter och ersättare har en mandattid 

på två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte. 

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och kan också utse ett 

arbetsutskott på 3-5 personer. 

 

Styrelsen äger rätt att till sig adjungera representanter för närstående organisationer och 

myndigheter. Sådana representanter har endast yttranderätt vid sammanträden. 

 

 

§ 6 Styrelsens uppdrag 

 

Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf och 

årsmötets beslut. 

 

6.1 Åligganden 

Hörutöver åligger det styrelsen att 

- fastställa delegationsordning för styrelse, för ev arbetsutskott samt i förekommande fall för 

anställd personal; 

- svara för att bokföring och medelsförvaltning är ordnade på betryggande sätt; 

- till riksförbundet och det regionala hembygdsförbundet lämna de uppgifter som dessa 

begär; 

- förelägga ordinarie årsmöte förslag till verksamhetsplan och budget, minst för 

framförliggande räkenskapsår.  

 

- Föreningens styrelse ska vidare för årsmötet framlägga sådana övriga förslag som är av 

betydelse för föreningens verksamhet. 

 

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

förening eller var och en för sig. Av föreningen anställd personal kan inte ensam teckna 

firman. 

 

6.2 Styrelsesammanträden 

Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan, dock 

minst fyra gånger per verksamhetsår. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna 

är närvarande.  

 

Vid föreningens sammanträden sker all omröstning öppet, såvida ej sluten omröstning begäres 

av någon. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning och i andra ärenden gäller den mening 

ordföranden biträder. 

 

Sammanträde ska alltid hållas när hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär.  

Kallelse till sammanträde ska utsändas senast två veckor i förväg.   

Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar. 
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§ 7 Årsmöte 

 

Årsmöte med föreningen ska hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelsen 

beslutar. Årsmötet bstår av föreningens medlemmar.  

 

7.1 Rösträtt 

Alla medlemmar äger förslags- och yttranderätt. Rösträtt kan ej erhållas genom fullmakt. 

Ledamöter i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för 

styrelsen. Medlem, som ej senast den 31 dec har erlagt föreskriven årsavgift äger ej rösträtt på 

årsmötet. 

 

7.2 Kallelse 

Skriftlig kallelse till årsmötet tillställes medlemmarna senast fyra veckor före mötet. 

Medlem som så begär ska senast två veckor före årsmötet få årsmöteshandlingarna sig 

tillsända. 

 

7.3 Ärendelista 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 

a. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 

b. Val av årsmötesfunktionärer: 

 mötesordförande 

 mötessekreterare 

 två protokolljusterare 

 två rösträknare 

c. Fastställande av dagordning 

d. Årsredovisning 

 verksamhetsberättelsen 

 bokslut 

 fastställande av resultat- och balansräkningarna 

 föredragning av revisorernas berättelse 

 fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

e. Fastställande av eventuella arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter samt av 

andra ersättningar 

f. Val av: 

 ordförande för nästkommande verksamhetsår 

 ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren 

 ersättare för de nästkommande två verksamhetsåren 

 två revisorer för nästkommande verksamhetsår 

 två ersättare för revisorerna för nästkommande verksamhetsår 

 ombud till det regionala hembygdsförbundets årsmöte 

 valberedning om högst fem ledamöter, varav en sammankallande 

g. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 

h. Fastställande av avgifter till föreningen 

i. Fastställande av budget och verksamhetsplan för minst det framförliggande räkenskapsåret. 

 

Fråga utöver dem som återfinnes på det av styrelsen upprättade förslaget till dagordning får 

diskuteras av årsmötet om tre fjärdedelar av de röstberättigade så beslutar. Beslut får ej fattas i 

sådana frågor. 
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7.4 Motioner 

 Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska 

vara föreningens styrelse tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska skriftligen 

yttra sig över motionerna. I yttrandet ska återfinnas till- eller avstyrkan av motionen och 

motiven för ställningstagandet. 

 

7.5 Beslutsordning 

 Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika 

röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning. 

 

 

§ 8 Extra årsmöte 

 

Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen anser behövligt eller då minst 20 % av 

föreningens medlemmar till styrelsen gör skriftlig motiverad framställning. 

Kallelse till extra årsmöte ska ske minst 30 dagar före mötets hållande. 

 

 

§ 9 Räkenskaper och revision 

 

Föreningens räkenskaper förs per kalenderår. För granskning av styrelsens förvaltning och 

föreningens räkenskaper utses vid årsmöte två revisorer och två ersättare för dessa. 

Föreningens räkenskaper, som avslutas på kalenderår, skall vara revisorerna till handa före 

den 1 mars. 

 

 

§ 10 Stadgeändring 

 

Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte. Sådant beslut måste 

fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster eller vid två på varandra följande årsmöten. 

 

 

§ 11 Upplösning av Madesjö Hembygdsförening 

 

Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant 

förslag och att beslut tages vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett 

ordinarie årsmöte. Vid vardera årsmötet ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade 

godkänna beslutet. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från 

det första årsmötet föreligger. 

 

Om föreningen upplöses skall föreningens tillgångar, såväl fast som löst och kapital, 

överlämnas till Nybro kommun som en stiftelse  och förvaltas med för detta ändamål 

fastställda stadgar. Arkivalier lämnas till Nybro kommuns arkiv.  

 

Alternativt kan föreningens tillgångar lämnas för förvaltning till det regionala hembygds-

förbundet.  

 

 


