
STADGAR 
 

Virestads Hembygdsförening 
 

Antagna den 15 november 1925 
Reviderade den 16 januari 2019 

 
 
 

§ 1 
 

Virestads hembygdsförenings ändamål är att samla och vårda fornminnen och 
kulturvärden samt höja samhörighetskänslan och kärleken till hembygden.  
 
Dessa syften vill föreningen främja genom att: 
 

 efterforska, bekantgöra, samla och vårda sådana i orten befintliga 
fornlämningar av byggnader och lösa fornsaker, som äro av arkeologiskt och 
kulturhistoriskt intresse. 

 
 uppteckna och bevara sagor och sägner, folkvisor och låtar, seder och bruk 

som äro säregna för orten. 
 

 insamla litteratur och arkivalier som berör bygden. 
 

 vårda och utveckla en byggnadskultur i hembygdens och traditionens anda. 
 

 verka för skyddande och bevarande av gamla minnesmärken och 
egendomligheter i bygdens natur såväl som andra kulturminnen som äro 
karaktäristiska för svunna tiders byggnadssätt, redskap, husgeråd och 
hemslöjd i orten. 

 
 anordna föredrag och exkursioner mm.  

 
 vidga intresset för hembygdens kulturella utveckling samt genom att i övrigt 

ägna sig åt de uppgifter som innefattas under benämningarna 
hembygdsforskning, hembygdsvård och naturskydd. 

 

§ 2 
Föreningen verkar för åstadkommande av ett hembygdsmuseum till förvaring av de 

samlingar av fornsaker och kulturminnen, som kunna förvärvas. 

Fritt tillträde till dessa samlingar lämnas föreningens medlemmar på tider, som av 

styrelsen bestämmas, samt ortens skolungdom under lärares ledning vid 

hembygdsundervisning. 

 

 



§ 3 

Var och en som vill främja föreningens ändamål kan bliva medlem av densamma. 

Medlemsavgiften beslutas vid årsmötet och avser nästkommande års årsavgift. 

Föreningen äger att på styrelsens förslag till hedersledamot kalla person, som på 

särskilt framstående sätt främjat föreningens syftemål och strävanden.  

Över föreningens medlemmar upprättar kassören fullständig matrikel. 

 

§ 4 

Föreningens styrelse, som har sitt säte i Virestads socken, skall bestå av 10 

ledamöter. Styrelsen väljes på årsmötet för ett eller två år i sänder och är beslutsför  

då minst 5 ledamöter äro närvarande och om beslutet ense. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 

 

Sekreteraren och kassören, vilkas befattningar kunna förenas, förvalta på styrelsens 

gemensamma ansvar föreningens egendom, samlingar och penningmedel. 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller då minst 3  

styrelseledamöter det påfordra. 

  

§ 5 

Föreningen utser årligen 2 revisorer jämte 1 suppleant för dem att granska 

föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning. Räkenskaperna, som förs 

kalenderår, skola vara avslutade och jämte styrelseberättelsen till revisorerna 

avlämnade i sådan tid, att revisionen kan vara verkställd i god tid före årsmötet. 

 

§ 6 

Styrelsen utser, om så anses nödigt, lämpligt antal by-ombud jämte suppleanter för 

dem, vilka hava till uppgift att var i sin ort verka för föreningens intressen. 

 

§ 7 

Föreningens ordinarie årsmöte hålles i mars månad, om möjligt helst i samband med 

något kulturarrangemang.  

Vid årsmötet skola följande ärende behandlas: 

 val av ordförande, sekreterare, och justeringspersoner för dagens 

 sammanträde 

 styrelsens och revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet 

 för styrelsen 

 val av ordförande 1 år 

 val av styrelse, halva styrelsen väljes för 2 år 

 val av revisorer och suppleant 

 eventuella förslag från styrelsen 

 eventuella framställningar och förslag från enskilda medlemmar, varom skriftlig 

anhållan gjorts till styrelsen i god tid före årsmötet och varöver styrelsen 

avgivit yttrande 

 



§ 8 

Extra föreningsmöte må efter styrelsens prövning sammankallas, då förhållandena 

därtill föranleda, eller då minst 10 medlemmar därom hos styrelsen göra skriftlig 

anhållan med angivande av ärende. 

 

§ 9 

Kallelse till föreningsmöte skall utfärdas senast 14 dagar före sammanträdet med 

angivande av förekommande ärende. 

 

§ 10 

Vid föreningens sammanträde sker all röstning öppet, såvida vid val sluten 

omröstning av någon begäres. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, i andra 

ärenden gäller den mening ordföranden biträder. 

 

§ 11 

Förslag om ändring av stadgarna eller om föreningens upplösning kan endast 

behandlas av årsmöte. Erfordras för beslut om stadgeändring 2/3 samt för beslut om 

upplösning 4/5 röstmajoritet. Föreningens upplösning kan dock icke äga rum, så 

länge 10 medlemmar i densamma kvarstår och förklara sig eniga om att upprätthålla 

dess verksamhet. 

 

§ 12 

I händelse av föreningens upplösning skola dess tillgångar och samlingar 

överlämnas till ändamål eller sammanslutning, som står i överensstämmelse 

med föreningens syfte och av riksantikvarien anses lämpligast. 

  


