
1 
 

Stadgar för Stigtomta hembygdsförening, org-nr 817607-2547 
 

§1 

Stigtomta hembygdsförening är medlem i Södermanlands hembygdsförbund och därigenom ansluten 

till Sveriges Hembygdsförbund. 

Medlem i hembygdsförening är därmed även medlem i riksförbundet Sveriges Hembygdsförbund och 

har rätt att deltaga i Sveriges Hembygdsförbunds årliga riksstämma. 

Föreningens geografiska verksamhetsområde utgörs av tidigare socknarna Stigtomta, Bärbo, Nykyrka 

och Halla. 

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening. 

§2 

Hembygdsrörelsen vilar på tre ideologiska grundpelare: humanism, demokrati och solidaritet.  

Stigtomta hembygdsförening har till uppgift att skapa ett levande intresse för hembygden, dess kultur 

och historia. Föreningen ska arbeta för att bevara minnesbilder från förgången tid och att känslan för 

hembygdens kultur- och naturarv förs vidare till kommande generationer. 

§3 

Person som delar hembygdsrörelsens värderingar och vill bli medlem registreras utan särskild ansökan 

efter det att medlemsavgiften betalats. Föreningens styrelse kan besluta att vägra medlemskap i fall där 

person inte delar föreningens grundsyn. 

Fysisk eller juridisk person som vill stödja hembygdsarbetet genom ekonomiska bidrag eller på annat 

sätt, kan av styrelsen anslutas som stödjande medlem. 

Person som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens arbete kan av årsmötet på förslag från 

styrelsen, utses till hedersledamot. 

Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan utslutas av föreningens styrelse. 

§4 

Avgift för medlemmar och stödjande medlemmar beslutas av ordinarie årsmöte. Den som inträder som 

medlem efter den 30 september erlägger ej avgift för inträdesåret. 

Medlem som ej erlagt fastställd avgift förlorar medlemskapet vid tidpunkt som fastställs av 

föreningens styrelse. 

Hedersledamot är befriad från avgift. 

§5 

Föreningen kan inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller 

med föreningens eller gagnar dess sak. 

Beslut om inträde i och utträde ur sådana sammanslutningar fattas av föreningens styrelse, som också 

beslutar om föreningens representation. 

§6 

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Årsmöte ska årligen hållas före mars 

månads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar. 

Kallelse till årsmöte ska av ordföranden utfärdas minst 2 veckor i förväg på sätt som beslutats av 

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

tillsänd. 
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Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas: 

1. Mötets öppnande. 

2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

4. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare. 

5. Fastställande av dagordning. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning. 

7. Revisorernas berättelse. 

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

9. Fråga om arvoden för styrelse och revisorer. 

10. Behandling av styrelsens förslag samt ingivna motioner. 

11. Fastställande av årsavgift. 

12. Fastställande av budget. 

13. Val av ordförande för ett år. 

14. Val av styrelseledamöter för två år. 

15. Val av ersättare för två år. 

16. Val av två revisorer och ersättare för dessa. 

17. Val av kommittéer samt ombud till det regionala hembygdsförbundets årsmöte. 

18. Val av valberedning om högst fem ledamöter, varav en sammankallande. 

19.  Övriga frågor. 

20. Avslutning. 

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 yttrande ska återfinnas till- eller avstyrkan av 

motionen och motiven för ställningstagandet. 

§7 

Extra föreningsmöte ska hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när 

minst 20 procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande. 

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

Extra föreningsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning som tillställes 

medlemmarna i samband med kallelsen. 

§8 

På föreningssammanträde äger varje medlem en röst. Röstning med fullmakt är ej tillåten. Beslut fattas 

med enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande, utom vid val då lottning ska 

ske. Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för 

styrelsen. 

§9 

För handhavande av föreningens verksamhet och förvaltning utses en styrelse, som ska ha sitt säte i 

Stigtomta. Styrelsen ska bestå av minst fem ordinarie ledamöter, nämligen ordförande och minst fyra 

övriga ledamöter samt minst två ersättare. 

Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter och ersättare har en mandattid på två år. 

Dessa utses på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte. Styrelsen utser bland ordinarie ledamöter 

vice ordförande, sekreterare och kassör. 
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§10 

Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan, dock minst fyra 

gånger per verksamhetsår. Sammanträde ska alltid hållas när hälften av antalet ordinarie ledamöter så 

begär. 

Kallelse till sammanträde ska utsändas senast två veckor i förväg.  

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande och deltar i beslutet. 

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst. 

Föreningens styrelse ska förelägga ordinarie årsmöte förslag till verksamhetsplan och budget, minst 

för nästkommande räkenskapsår. Styrelsen ska vidare för årsmötet framlägga sådana övriga förslag 

som är av betydelse för föreningens verksamhet. Styrelsen ansvarar för att föreningens samlingar är 

förtecknade i en inventarielista. Styrelsen har rätt att avstå från gåvor till samlingarna. 

Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.  

Ersättarna ska alltid underrättas om sammanträde. Närvarande, ej tjänstgörande ersättare har 

yttranderätt och förslagsrätt men ej rösträtt. 

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

Sådana representanter har endast yttranderätt vid sammanträden. 

Teckningen av föreningens postgiro- och bankärenden sker på sätt som regleras i attestordning 

fastställd av styrelsen. 

Av hembygdsföreningen tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och tv, och 

som faller under tryckfrihetsförordningen är utgivaren ensam ansvarig för. Utgivaren utses av 

föreningens styrelse. 

§11 

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

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

Styrelsen ska senast den 31 januari till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiska 

ställning samt övriga för revisorerna erforderliga handlingar. 

§12 

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

minst tre fjärdedelar av avgivna röster. 

§13 

Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande föreningssammanträden, 

varav ett skall vara årsmöte. Vid vardera sammanträdet ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade 

godkänna beslutet. 

Är föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar överlämnas till Södermanlands 

hembygdsförbund för förvaltning. Hembygdsföreningens arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv 

eller annat arkiv så nära ursprungsorten som möjligt. 

 

 

 

Stadgarna antagna på ordinarie årsmöte 2018-03-04, endast ändring av föreningens namn. 


