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ÅRSMÖTE

Mötet inleds med en parentation över 
bortgångna medlemmar under året.

§1. Mötets öppnande.
§2. Godkännande av dagordning.
§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§4. Fastställande av röstlängd.
§5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande 

justera protokollet och tillika vara rösträknare.
§6. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst.
§7. Behandling av verksamhetsberättelse.
§8. Behandling av sifferberättelsen.
§9. Revisorernas berättelse över styrelsens 

förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§11. Fastställande av medlemsavgiften.
§12. Fastställande av arbetsplan för det kommande 

verksamhetsåret.
§13. Fastställande av budget för det kommande 

verksamhetsåret.
§14. Behandling av inkomna propositioner / 

motioner.
§15. Stadgeenliga val:

a) Ordförande för 1 år.
b) Val av 3 styrelseledamöter på 2 år.
c) Val av 2 styrelsesuppleanter på 2 år.
d) Val av 2 revisorer på 1 år.
e) Val av 1 revisorssuppleant på 1 år.
f) Val av valberedning - tre ledamöter på 1 år.

§16. Övriga till styrelsen på förhand anmälda 
ärenden.

§17. Avslutning.

Kaffe och bildvisning från året som gått.

 

Onsdag 18/4 kl. 18.30
Mekanikusbostaden, Skantzen

Onsdag 9/5 kl. 18.30
Mekanikusbostaden, Skantzen

Tisdag 21/8 kl. 18.30
Mekanikusbostaden, Skantzen

Tisdag 18/9 kl. 18.30
Mekanikusbostaden, Skantzen

Tisdag 16/10 kl. 18.30
Mekanikusbostaden, Skantzen

Tisdag 13/11 kl. 18.30
Mekanikusbostaden, Skantzen

Omslagsbilden: Ova Croner med dottern Nora äter korv i vårsolen vid den sportlovsöppna bagarstugan.
FOTO: David Lunde 
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Planer finns att på Åsby-
Skantzendagen 5 maj ha loppmarknad 
på gräsmattan på Skantzen och att det 
är vi, som är medlemmar i 
hembygdsföreningen, som får sälja det 
som är över i våra lådor och skåp.

Om Du är intresserad att vara med och 
sälja ring till Regina tel. 17409 för att 
boka bord. Skulle det vara dåligt väder 
flyttar vi loppisen till Carmen-ladan.

Det kommer samtidigt att vara en 
mängd olika aktiviteter för barn på 
området och kaffeserveringen ska vara 
öppen i Mekanikus.

Vi upprepar fjolårets succé och ordnar även detta år en 

för eleverna i årskurs 7 vid Lindboskolan, och deras lärare.

Våra tidsresor är arrangemang där vi försöker återskapa och 
levandegöra hur det kan ha varit att leva och arbeta på 
Skantzen vid förra sekelskiftet. Det gör vi genom att eleverna, 
och de vuxna som deltar, använder gammeldags kläder och 
namn, ägnar sig åt sysslor som man utförde förr t.ex. hugga 
ved, och pratar om det som kan ha varit aktuellt vid den tiden. 
Exempelvis hur det blir på Skantzen om järnvägen kommer till 
orten. Måste alla söka nya jobb eller kommer kanalen att finnas 
kvar?

Vi avslutar med fika vid brygghuset och då kan allt möjligt 
hända. Om det kommer spelmän kanske det blir dans, eller 
kanske en piga ställer upp som nakenmodell åt konstnären, 
eller så kommer kanske en agitator som vill att vi ska stödja de 
strejkende på Bulten.

Förra årets tidsresa har fått mycket uppskattning från de lärare 
som var med och eleverna tyckte att det var roligt. Vid vår 
utvärdering var vi eniga om att det vi fick av eleverna var 

. De skötte sig jättebra och vi hade kul. Årets 
lärargrupp är entusiastiska och kommer på olika sätt att 
förbereda eleverna i skolan. 

Den går av stapeln . Dagar och tider är ännu inte 
bestämda, men det kommer att bli fem tillfällen. Det är 
naturligtvis inget krav att man deltar vid alla tillfällena. Man 
avgör själv hur aktiv man vill vara (hur mycket man vill 
diskutera med eleverna, vilken syssla man vill ägna sig åt) och 
lärarna som deltar har ansvaret för eleverna. Alla kan delta, och 

UNDER SPORTLOVET ordnade Svedvi 
Berg Hembygdsförening aktiviteter vid 
Skantzen i Hallstahammar. Ett 60-tal 
barn och vuxna gick tipspromenad, 
grillade korv och trivdes i solen. 
Många hade skridskor med sig men det 
vackra vårvädret gjorde det svårt att 
åka på Skantzsjön. För dem som ändå 
ville ta sig ut på isen fanns sparkar att 
låna.

man gör en stor insats bara genom 
att som vuxen finnas på platsen, 
och samtidigt själv ha riktigt roligt.

Den som vill engagera sig i 
planeringen är naturligtvis också 
välkommen. 

 får ni 
genom att kontakta Regina på 
kontoret, 174 09 eller 
info@svedviberg.se

Eller från Eva Kruse, 10182 eller 
eva.kruse@telia.com
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SÅ HAR ÄN EN GÅNG ett år passerat, som vanligt med en 
del som är nytt medan annat är sig likt - så ska det vara. 
Efter ett par år med Kanalkaféet återvände vi till vår 
gamla kaffeservering i Mekanikusbostaden. Den var 
öppen tre dagar i veckan under sommaren; fredag, 
lördag och söndag. På Kanalmuseet hade vi under 
samma tid guider alla dagar i veckan utom måndagar. 
Guider var Tanja Svennberg och Oskar Kruse, båda 
kvar från föregående år, samt Magdalena Mulari. 
Hallstahammars kommun bidrog med 100.000:- till 
deras löner. Åsby Lantbruksmuseum samt Trångfors 
smedja och gamla kraftstation var öppna lördagar och 
söndagar i juli.                                                                  

Totalt besökte 28 518 personer Skantzen under 2011. 
Bland guidade grupper kan vi nämna barn och vuxna 
från Vitryssland som tillbringade en heldag på 
Skantzen genom föreningen Bron, Assosiation for 
Industry Archaelogy & Heritage of Industry från 
England och Motorbåtsklubben S:t Erik som kom till-
sammans med Svenska Omnibusföreningen i veteran-
buss. Bland sällskap och organisationer som regel-
bundet utnyttjar området märks SPF, PRO och Golden 
Retriever-klubben.

I gästböckerna läser vi namn från många länder och 
kommentarer på flera språk, de flesta positiva. "I'm 
from Bangladesh. I'm very much pleased after visiting 
all the area." "Tack för denna visning den var 
intressant. Hu, vilket arbete för kvinnor och män." "Det 
är trokigt här!" tyckte Ludvig - men alla kan ju inte 
älska allting här i världen... 

Säsongens första stora evenemang är som vanligt 
Valborgsmässoafton. Den var kall och blåsig, tyvärr så 
blåsig att vi inte tordes tända brasan på flotten då 
vinden låg på mot land. Fyrverkeri blev det dock, och 
vårtalade gjorde Christina Bredin.

Åsby-Skantzendagen hade vi öppet även vid lantbruks-
museet. För att locka folk att gå mellan Skantzen och 
Åsby hade en tipsrunda iordningställts. På Skantzen 
kunde man prova på gammeldags lekar på gräsmattan.

Sedan kom Kristi Himmelsfärds dag, sedan många år 
med traditionen gökotta och morgongudstjänst i 
kapellet. 

Nationaldagen 6 juni har numera också blivit en tradi-
tion på Skantzen. Här hölls talet av Mikael Metzmaa.

Midsommarafton firades på sedvanligt sätt med mycket 
folk på Skantzen. På midsommardagens morgon är det 
tradition med gudstjänst i Björsbo skola och har så varit 
sedan långt innan föreningen blev ägare till den.

Onsdagkvällarna i juli är det "Musik på Skantzen". Här 
samarbetar vi med Skantzö Bad & Camping. Den första 
är av tradition "Läsarsångernas kväll", och då är det 
även en föreställning på eftermiddagen. De senaste åren 
det också blivit en tradition med Helene Starborg & 
Smiley den andra onsdagen - de drar alltid mycket folk. 
Tredje onsdagen likaså, där Tvillingarna spelar upp till 
dans. Den fjärde kvällen spelade Alberts Swingband.

På Hembygdens dag provade vi lite nya grepp som 
veteranbilsutställning och allsång med Stefan Rüden. 
Tyvärr regnade dagen bort fullständigt, men vädrets 
makter rår man inte på.

Kulturveckorna på hösten var medlemmar i föreningen 
med och invigde med facklor på torget. Vi fick låna ett 
skyltfönster i Bokhandeln och där visa upp gamla foton 
och förmål. Avslutningen var som vanligt hos oss på 
Skantzen med ljusbåtsnedsättning och marschaller runt 
sjön. Det bjöds på både stämningsfull musik, eldslukare 
och spännande skrönor.

Gammaldags Jul hade vi den 11 december. Kanske den 
mest arbetsamma av våra dagar med mycket förbe-
redelser - det binds kransar, stöps ljus, lagas sillsallad 
och kalvdans. Hela Skantzenområdet ska städas och 
pyntas, utställningar ordnas, i år med handarbeten. Men 
det är också ett av våra mest välbesökta arrangemang. 
Som vanligt gästades vi av Lindboskolans Lucia med 
tärnor och kommunens stipendier delades ut. Kultursti-
pendiet delades mellan Elias Tejnung och Kolbäcks 
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musikkår. Idrottsstipendierna gick till Hallsta Brottar-
klubb och innebandytjejerna Sanna Scheer och Malin 
Hansen. 

Vårt samarbete med skolorna har fortsatt. Under två 
fredagar i maj fick alla Lindboskolans sjundeklassare 
göra tidsresa till 1904 på Skantzen och under kultur-
veckorna på hösten hade vi också aktiviteter. Även 
förskolorna kommer ofta till oss.

Bagarstugan är flitigt använd. Det bakas givetvis vid 
alla våra stora evenemang på Skantzen och vi har med 
tunnbröd att bjuda på vid mässor och liknande där vi 
medverkar, samt på torget under kulturveckorna. Bruks-
hotellet erbjuder också bakning som aktivitet till sina 
konferensgäster. Under sportlovsveckan var bagar-
stugan öppen för korvgrillning och skridskobana 
plogad på sjön. I smedjan är fortfarande Henrik Björck 
inhyrd. Kan han så finns han där under våra stora 
publikdagar. I kapellet har det varit två vigslar.

Renoveringen av Björsbo gamla skola i Berg har fort-
gått, både in- och utvändigt. Detta till stor del tack vare 
bidrag från Leader. IOGT-NTO har skänkt diverse in-
ventarier från Bergsgården, som nu är nedlagd - vilket 
förväntas öka behovet av Björsbo som samlingslokal i 
Bergs socken. Därför planerar vi nu indragning av 
vatten och avlopp samt toalett.  

Under året har vårt regionförbund inom hembygds-
rörelsen, Västmanlands Fornminnesförening och Hem-
bygdsförbund, firat 150-årsjubileum. Detta har mani-
festerats genom boken "Hembygd Västmanland", där 
alla ingående föreningar fick presentera sig på några 
sidor, en jubileumsresa med ångfartyget Marifred 
mellan Västerås och Stockholm 22 maj där åtta 
personer från vår förening deltog, och en jubileumsdag 
på Vallby Friluftsmuseum i Västerås 13 augusti. Där 
medverkade vi med teater i gamla herrgården, som ju 
kommer från Hallsta, aktiviteter i skolhuset samt bok- 
och tunnbrödsförsäljning. Vi har också varit represen-
terade vid förbundets årsmöte, ledningsträffar och 
områdesmöten.

En annan organisation vi ingår i är Ekomuseum Berg-

slagen. Där representeras vi i Ekorådet av Lennart 
Lindgren. Medlemmar har deltagit i resa till Gripsholm 
och Mälsåker samt Bergslagsting i Västanfors. Ett 
projekt pågår om "Bröd i Bergslagen", de har tittat på 
vår bagarstuga. 

Föreningen har visat upp sig vid Föreningsdagen i 
Folkets Hus, på Kanalmässan, Tillsammansdagen vid 
Westerqvarn och Skolforum i Älvsjö. På Maskinnos-
talgi-mässan i Norrköping visade vi hur man tvättade 
förr.

Till tävlingen "Klenod 2011" anmälde vi Carl Johan 
Perssons världsur. Denna klocka, som visar tid och 
datum över hela världen, solens och månens rörelser 
med mera konstruerades i början av 1900-talet av en 
kraftstationsmaskinist på Bulten och skänktes till 
föreningen av hans släktingar för några år sedan. Totalt 
anmäldes 128 föremål från hela landet. En jury valde ut 
tio av dessa som sedan folket fick rösta på via Internet. 
Uret kom med bland de tio och stod till slut som 
segrare. Som pris har utlovats en specialtillverkad 
monter.

I media syns vi lite då och då, i samband med ovan 
nämnda tävling uppmärksammades vi i både radio och 
TV. Den lokala pressen brukar göra reportage från våra 
stora evenemangsdagar. Vårt eget föreningsblad Skan-
tzenTidningen har utkommit med två nummer.

Vår hemsida på internet - med adressen www.svedvi-
berg.se - hålls uppdaterad. I den lokalhistoriska data-
basen Bygdeband har vi fortsatt mata in platser, 
personer, bilder och dokument som förhoppningsvis 
kommer till glädje för släktforskare och andra intres-
serade.

En studiecirkel om "Hallstahammar vid sekelskiftet 
1900" har startats. Tanken är att vi ska veta mer inför 
tidsresorna. 

2011 skulle artisten och hallstasonen Thore Skogman 
fyllt 80 år. På födelsedagen fick en del av Hammar-
torget namnet Thore Skogmans plats och i augusti hölls 
en gala i Carmenladan. Där delades Thore Skogman-
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stipendiet ut för första gången och den som fick det var 
Henrik Dorsin. Under hösten invigdes ett minnesrum i 
Folkets Hus. Till detta ställde vi möbler och andra 
föremål med skogmananknytning, som funnits på 
Skantzen sedan åren med "På Kalle Västmans 
veranda", till förfogande.

Så blev det dags för vår anställda kanslist och 
verksamhetsledare sedan 1999, Christina Holsten att gå 
i pension. Tack Christina för det som varit - men också 
för det som kommer, för du har ju lovat att även 
fortsättningsvis hjälpa till med det som legat dig 
varmast om hjärtat i alla år, verksamheten med barn 
och ungdomar. Vi har haft turen att hitta en god 
ersättare i form av Regina Da Ré, som anställts. Även 
denna sommar har Jeff Edin arbetat hos oss som 
vaktmästare. Tack till er båda!

Och så ett stort TACK till alla som på olika sätt arbetat 
ideellt för vår förening under året - utan er 
skulle det inte gå!!! Vi tackar också för alla gåvor som 
skänkts till föreningen.

Under året har hållits 13 protokollförda styrelsemöten, 
fem AU, årsmöte samt sex medlemsmöten, varav ett i 

Björsbo, och en medarbetarträff.

Antalet medlemmar var vid årsskiftet 544.

Som styrelse har fungerat:

 Jörgen Kvist (ordförande), Lennart 
Lindgren (vice ordförande), Agneta Björs (kassör), 
David Lunde (sekreterare), Inger Eriksson (vice 
sekreterare),  Ingrid Kruse och Solveig Eklund.

 Eva Kruse, Iris Norlin, Eva Wilhelmsson, 
Alberti Backlund, Gunnel Nordkvist samt under året 
bortgångna Gunnel Tartu.

 Bo Hedman och Inga-Lill Iwarsson, 
suppleant Elvy Bürger.

Hallstahammar i mars 2012

Nedan lite statistik över hembygdsföreningens 
medlemmar som Lennart ställt samman.

6



Efterlysning!
Hembygdsföreningen har STORT behov av fler bagare 
och bagerskor för bakning av tunnbröd och kaffebröd. 
Tunnbrödet bakas i bagarstugan på Skantzen och 
kaffebrödet (bullar, små kakor och mjuka kakor) bakas 
hemma eller om så önskas i köket i Mekanikushuset. 
Ersättning utgår för ingredienser och en summa per 
bakat bröd.

Om Du vill hjälpa till, ta kontakt med Eva Spännare tel. 
12346 när det gäller tunnbröd och med Ingrid Kruse tel. 
16630 när det gäller kaffebröd.

7

Öppet på Skantzen kl 11-16
Kaffeservering

Konstutställning med David Lunde

Med den populära konstrundan på Österlen i 
påskhelgen som förebild försöker man nu gen-
omföra något liknande i Hallstahammars kom-
mun och de västra delarna av Västerås. Det 
blir öppet  på museer, matställen, gallerier 
m.m. i området. Pengar har beviljats från 
Leader. I skrivande stund är ett 70-tal aktörer 
anmälda.                
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Hembygdsrörelsen är en del av det 
levande samhället. Den skapar broar 
mellan det förgångna, nutiden och 
framtiden. 

Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt 
och demokratiskt synsätt. Den är öppen 
för alla, oavsett bakgrund. Den 
respekterar kulturarvets skiftande 
former i tid och rum. 

Hembygdsarbetet skapar gemenskap, 
trygghet och identitet. Intresset för 
kulturarvet är drivkraften i 
engagemanget för hembygden. Här 
möts alla generationer. 

Föreningens namn är Svedvi Berg 
Hembygdsförening. Föreningen är 
medlem i Västmanlands 
Hembygdsförbund och 
Fornminnesförening och därigenom 
ansluten till Sveriges 
Hembygdsförbund. 

Medlem i hembygdsförening är därmed 
även medlem i riksförbundet Sveriges 
Hembygdsförbund. Medlem i 
hembygdsförening har rätt att närvara 
vid Sveriges Hembygdsförbunds årliga 
riksstämma. 

Föreningens geografiska 
verksamhetsområde utgörs av 
Hallstahammars kommun. 

Föreningen är en partipolitiskt och 
religiöst obunden, allmännyttig ideell 
förening med syften som framgår av § 
2, Ändamål. 

Hembygdsrörelsen vilar på tre 
ideologiska grundpelare: humanism, 

demokrati och solidaritet. 
Hembygdsrörelsens ändamål är att 
vårda och synliggöra hembygdens 
kultur och miljö så att den blir en 
naturlig grund för ett gott liv. 

Hembygdsföreningen ska i detta syfte 
arbeta för: 

 kunskapen om och känslan för 
hembygdens kultur- och naturarv 
fördjupas och förs vidare till 
kommande generationer. 

 kultur- och naturhistoriska 
minnen och miljöer tas till vara och 
görs tillgängliga för alla. 

värna om kulturarv, miljö, 
tradition och hävdvunnen sed i 
samband med samhällsförändring. 

Arbetet inom hembygdsföreningen och 
hembygdsrörelsen inbegriper allas 
hembygder. Sveriges 
Hembygdsförbunds riksstämma utgör 
en samlingspunkt för det gemensamma 
arbetet. 

Föreningens verksamhet är att inom 
kommunen slå vakt om bygdens 
kulturarv och därmed bidra till att alla 
invånare ges hemkänsla i orten. 
Föreningen vill nå detta syfte bland 
annat genom 

att medverka till vård och bevarande av 
natur, kultur och fornminnen, 

att hävda betydelsen av traditioner och 
landskapsmiljö vid samhällets 
omdaning, 

att samarbeta med kommunala organ 
och inom verksamhetsområdet 
arbetande föreningar, samt 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. 

4.1 Föreningen består av röstberättigade 
medlemmar och stödjande medlemmar 
som är intresserade av att på olika sätt 
stödja föreningens arbete och främja 
hembygdsarbetet. 

4.2 Föreningens högsta beslutande 
organ är föreningsstämman som väljer 
ledamöter till styrelsen för föreningen. 

Föreningens verksamhetsår utgörs av 
tiden från en ordinarie föreningsstämma 
till nästa ordinarie föreningsstämma. 

4.3 Styrelsen fastställer 
organisationsplan och arbetsordning för 
hembygdsföreningens kansli. 

Som ett inslag i föreningens verksamhet 
anordnas möten som behandlar 
angelägna frågor. 

Vid sådana möten kan även interna 
föreningsangelägenheter diskuteras och 
beslut i dessa fattas, under förutsättning 
att de ärenden som ska behandlas har 
angivits i den kallelse som ska vara 
medlemmarna tillhanda senast två 
veckor före mötet. 

6.1 Person som delar de under 
ändamålsparagrafen angivna 
värderingar och vill bli medlem, 
registrerar sig på särskild ansökan och 
betalar medlemsavgiften. Föreningens 
styrelse kan besluta att vägra 

Förslag till nya 
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medlemskap i fall där person inte delar 
föreningens grundsyn. 

6.2 Fysisk eller juridisk person som vill 
stödja hembygdsarbetet genom 
ekonomiska bidrag eller på annat sätt, 
kan av styrelsen anslutas som stödjande 
medlem. 

Eventuella förmåner till stödjande 
medlemmar beslutar styrelsen om. 

6.3 Person som på ett utomordentligt 
sätt främjat föreningens arbete kan av 
föreningsstämman, på förslag från 
styrelsen, utses till hedersledamot. 

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

7.1 Avgifter för medlemmar och 
stödjande medlemmar beslutas av 
ordinarie föreningsstämma. 

Avgifter skall betalas för den 31 januari 
för att ha rösträtt på föreningsstämman. 

Den som inträder som medlem efter den 
1 september betalar inte avgift för 
inträdesåret. 

7.2 Medlem som inte erlagt fastställd 
avgift förlorar medlemskapet vid 
tidpunkt som fastställs av föreningens 
styrelse. 

7.3 Hedersledamot är befriad från 
avgift. 

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. 

För ändamål som gagnar föreningens 
intressen kan föreningsstämman 
besluta om bildandet av särskilda 
associationer, såsom aktiebolag, 
ekonomisk förening, stiftelse, ideell 
förening eller annat. Sådana beslut kan 
även gälla förvärv av aktier och 
andelar. 

10.1 Föreningsstämman skall hållas 
senast under mars månad på tid och 
plats som styrelsen beslutar. 

10.2 Föreningsstämman består av 
föreningens medlemmar och 
ledamöterna i föreningens styrelse. 

Alla betalande medlemmar och 
styrelseledamöter äger förslags- och 
yttranderätt samt rösträtt. 

Stödjande medlem har förslags- och 
yttranderätt men inte rösträtt. 

Rösträtt kan inte utövas genom 
fullmakt. 

Ledamöterna i föreningens styrelse 
äger inte rösträtt vid beslut i frågan om 
ansvarsfrihet för styrelsen. 

10.3 Skriftlig kallelse till 
föreningsstämman, sändes till 
medlemmarna senast två veckor före 
mötet och i någon dagstidning. 

10.4 Medlem som så begär ska senast 
två veckor före föreningsstämman få 
föreningsstämmohandlingarna sig 
tillsänd. 

10.5 Föreningsstämman utser för 
nästkommande verksamhetsår en 
valberedning om högst tre ledamöter. 
En av ledamöterna utses till 
sammankallande. 

10.6 Vid ordinarie föreningsstämma 
ska följande ärenden behandlas: 
1) Fastställande av dagordning 
2) Val av ordförande och sekreterare 
för stämman 
3) Fastställande av röstlängd 
4) Val av två justeringsmän att jämte 
ordföranden justera protokollet 
5) Fråga om stämmans stadgeenliga 
utlysande 
6) Behandling av 
verksamhetsberättelsen 
7) Behandling av sifferberättelsen 
8) Revisorernas berättelse över 
styrelsens förvaltning under det senaste 
räkenskapsåret 
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
under den tid revisionen avser 
10) Fastställande av medlemsavgiften 
11) Fastställande av verksamhetsplan 
för verksamhetsåret 
12) Fastställande av budget för 
verksamhetsåret 
13) Behandling av inkomna 
propositioner/motioner 
14) Stadgeenliga val: 
a) ordförande för nästkommande 
verksamhetsår 
b) ordinarie styrelseledamöter för de 
två nästkommande verksamhetsåren 
c) ersättare för de nästkommande två 
verksamhetsåren 
d) två revisorer för nästkommande 
verksamhetsår 
e) en ersättare för revisorerna för 
nästkommande verksamhetsår 
f) valberedning om högst tre ledamöter, 
varav en sammankallande 
g) val av ombud till det regionala 
hembygdsförbundets årsmöte 
Frågor utöver dem som återfinns på det 
av styrelsen upprättade förslaget till 
dagordning får diskuteras av 
föreningsstämman om tre fjärdedelar 
av de röstberättigade så beslutar. 
Beslut får inte fattas i sådana frågor. 

10.7 Motion till föreningsstämma kan 
väckas av varje medlem i föreningen. 
Sådan motion ska vara föreningens 
styrelse tillhanda senast fyra veckor 
före föreningsstämman. Styrelsen ska 
skriftligen yttra sig över motionerna. I 
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yttrandet ska återfinnas till- eller 
avstyrkan av motionen och motiven för 
ställningstagandet. 

10.8 Föreningsstämmans 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. 

11.1 Extra föreningsstämma 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. 

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

11.3 Extra föreningsstämma kan 
endast besluta i de ärenden som 
upptagits på den dagordning, som 
tillställes medlemmarna i samband 
med kallelsen. 

11.4 Vid extra föreningsstämma gäller 
för övrigt vad som stadgas för 
ordinarie föreningsstämma. 

12.1 Mellan föreningsstämmorna är 
styrelsen föreningens högsta 
beslutande organ. 

12.2 Styrelsen leder föreningens 
verksamhet i enlighet med dessa 
stadgars ändamålsparagraf och 
föreningsstämmans beslut. 

a) Härutöver åligger det styrelsen att: 
fastställa delegationsordning avseende 
styrelse och arbetsutskott samt i 
förekommande fall för anställd 
personal 
b) såsom arbetsgivare svara för 
verksamheten vid 
hembygdsföreningens kansli, vilket 

bland annat innebär ansvar för att 
verksamheten vid detta bedrivs med 
effektivitet, med en god personalpolitik 
och med iakttagande av de lagar och 
regler som gäller på arbetsmarknaden. 
c) svara för att bokföring och 
medelsförvaltning är ordnade på 
betryggande sätt och att iaktta de 
föreskrifter som kan gälla för influtna 
medel. 
d) till riksförbundet och det regionala 
hembygdsförbundet lämna de uppgifter 
dessa begär. 

12.3 Föreningens styrelse ska förelägga 
ordinarie föreningsstämma ge förslag 
till verksamhetsplan och budget, minst 
för framförliggande räkenskapsår. 

Föreningens styrelse ska vidare för 
föreningsstämman framlägga sådana 
övriga förslag som är av betydelse för 
föreningens verksamhet. 

12.4 Föreningens styrelse har sitt säte 
där kansliet är beläget. 

12.5 Föreningens styrelse ska bestå av 
minst fem ordinarie ledamöter, 
nämligen ordförande och minst fyra 
övriga ledamöter, vilka samtliga väljs 
på föreningsstämma. 

Antalet ersättare ska vara minst två. 

Mandattiden för ordföranden är ett år. 
Övriga ledamöter och ersättare har en 
mandattid på två år. Dessa utses på så 
sätt att hälften väljs på varannan 
föreningsstämma. 

Styrelsen äger rätt att till sig adjungera 
representanter för närstående 
organisationer och myndigheter. Sådana 
representanter har endast yttranderätt 
vid sammanträden. 

12.6 Föreningens styrelse utser bland 
ordinarie ledamöter vice ordförande, 
sekreterare och kassör. 12.7 
Föreningens styrelse beslutar om 
ersättarnas deltagande i sammanträden, 
dock att ersättare alltid ska inkallas till 

tjänstgöring när ordinarie ledamot har 
förfall. 

12.8 Anställd av föreningen kan inte 
samtidigt vara ledamot eller ersättare i 
föreningens styrelse eller ledamot av 
föreningens valberedning. 

12.9 Den eller de ledamöter av styrelsen 
som förvägras ansvarsfrihet av 
föreningsstämman kan inte omväljas. 

12.10 Föreningens styrelse kan inom 
sig utse ett arbetsutskott att handlägga 
ärenden enligt en av styrelsen fastställd 
delegationsordning. 

Antalet ledamöter i arbetsutskottet ska 
utgöra mindre än hälften av antalet 
ledamöter i styrelsen. 

Styrelsen kan härutöver utse 
funktionärer för olika uppgifter inom 
styrelsen liksom arbetsgrupper eller 
liknande. 

12.11 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 
halva antalet ledamöter är närvarande 
och deltar i beslutet. Styrelsens beslut 
fattas med enkel majoritet. Vid lika 
röstetal har tjänstgörande ordförande 
utslagsröst. 

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

12.12 Föreningens firma tecknas dels 
av hela styrelsen, dels av två personer i 
förening utsedda av styrelsen. Av 
föreningen anställd personal kan inte 
ensamma teckna firman. 

Teckningen av föreningens postgiro- 
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och bankärenden sker på sätt som 
regleras attestordning fastställd av 
styrelsen. Giro och bank tecknas alltid 
av två personer föreningen. 

12.13 Av hembygdsföreningen tryckt 
eller digitalt producerat material, 
liksom sändningar i radio och TV, och 
som faller under 
tryckfrihetsförordningen är utgivaren 
ensam ansvarig. Utgivaren utses av 
föreningens styrelse. 

13.1 Föreningens räkenskaper förs per 
kalenderår. 

13.2 För granskning av styrelsens 
förvaltning och föreningens 
räkenskaper utses vid 
föreningssstämman två revisorer och en 
ersättare för dessa. 

13.4 Styrelsen ska senast den 31 januari 
till revisorerna överlämna uppgift om 
föreningens ekonomiska ställning samt 
övriga för revisionen nödvändiga 
handlingar. 

13.5 Revisorerna ska fortlöpande 
utföra sitt granskningsarbete. Det 
åligger dem att senast den 15 februari 
till styrelsen överlämna 
revisionsberättelse med till- eller 
avstyrkan av ansvarsfrihet, att 
framläggas vid föreningsstämma. 

Ändring av dessa stadgar beslutas av 
föreningsstämman. Sådant beslut måste 
fattas med minst tre fjärdedelar av 
avgivna röster. 

15.1 Beslut om upplösning av 
föreningen kan fattas endast om 
föreningens styrelse framlagt sådant 
förslag och att detta förslag vid två på 
varandra följande föreningsstämmor, 
varav det ena ska vara ordinarie 
föreningsstämma. Vid vardera 
stämman ska minst tre fjärdedelar av 
de röstberättigade godkänna beslutet. 
Kallelse till den senare 
föreningsstämman får inte ske förrän 
justerat protokoll från den första 
föreningsstämman föreligger. 

15.2 Är föreningens upplösning 
beslutad, ska dess tillgångar överlämnas 
till det regionala hembygdsförbundet 
för förvaltning. Riksförbundet och det 
regionala hembygdsförbundet tar inget 
ansvar för skulder som inte täcks av 
föreningens egna tillgångar. 

Hembygdsföreningens arkivalier 
överlämnas till folkrörelsearkiv eller 
annat arkiv så nära ursprungsorten som 
möjligt. 

Hembygdsföreningen kan som juridisk 
person förvärva rättigheter, ikläda sig 
skyldigheter, köpa och sälja fastigheter, 
aktier, andelar eller liknande. 

Före varje sådant ställningstagande 
rekommenderas hembygdsföreningen 
att rådgöra med det regionala förbundet. 

Detta förslag till nya stadgar har utarbetats av Lennart Lindgren efter riktlinjer från Sveriges 
Hembygdsförbund. Hembygdsföreningens medlemmar rekommenderas att läsa igenom dem och - i fall 

man har några synpunkter - framföra dessa vid årsmötet. 
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Ett från hjärtat kommet TACK 
för uppvaktningen då jag slutade 
på Skantzen till Er alla jag haft 

förmånen att få jobba med under 
mina 16 år där.

Dessa år har gett mig mycket 
glädje och stor erfarenhet.

Varm kram till Er alla!
 från Christina



Valborgsftrande på Skantzen kl. 19.00 
 

Barnaktiviteter på Skantzen kl. 10.00-16.00 Lantbruksmuseet 
öppet 

Gökotta och morgongudstjänst i kapellet, Skantzen kl. 08.00 

Nationaldagsftrande på Skantzen kl. 13.00 

Midsommarfirande på Skantzen kl. 13.00 Majstången klädes kl. 
09.00 

Sommar på Skantzen kl. 19.00 Helene Starborg & Smiley

Sommar på Skantzen kl. 14.00 och 19.00 Läsarsånger 
  
Sommar på Skantzen kl. 19.00 Vibration 

Sommar på Skantzen kl. 19.00 Artist ej klar.  
 

Sommar på Skantzen kl. 19.00 Rockabilly  
 

Hembygdens Dag på Skantzen kl. 13.00 

 
Gammaldags Jul på Skantzen kl. 13.00 

Sommarguider under juni, juli och augusti 
Kaffeservering fredag - söndag kl. 12.00-17.00  från juni till 18/8 

PROGRAM 2012

Öppet lördagar och söndagar i juli 
kl. 13.00 - 16.00. 

Övrig tid enligt överenskommelse 
på telefon 0220-174 09.

Afton vid milan med Per Sörman

Trångforsdagen

Öppet lördagar och söndagar i juli
 kl. 13.00 - 16.00.

Övrig tid enligt överenskommelse på 
telefon 0220-174 09.

Öppet under Åsby - Skantzendagen.

Öppet under Fårets dag på Åsby.

Gudstjänst med kaffekorg kl. 10.00.

Med reservation för eventuella 
ändringar.

Alltid aktuell information på 

 eller telefon 0220-174 09.
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Svedvi Berg Hembygdsförening
Skantzen
734 40  HALLSTAHAMMAR

Valberedningens förslag till styrelse vid årsmötet 2012

Revisorer

Valberedningen har i år bestått av: 

Samtliga tre avsäger sig omval

Ej klart vid pressläggning.




