
 

 

Stadgar för Albo Härads hembygdförening 

 
   § 1 

Föreningens uppgift är 

• att efterforska och försöka bevara äldre byggnader, redskap, mm som är av betydelse i 

etnologisk, kulturhistoriskt eller konsthistoriskt hänseende, 

• att väl vårda och omhänderta ägd eller upplåten egendom,  

• att samla, dokumentera och bevara sagor, sägner, seder och bruk, ordstäv, åldriga ord 

och talesätt mm i nutid och dåtid, samt insamla litteratur, textilier och arkivalier som 

berör häradet, 

• att försöka bevara de egendomligheter och minnesmärken som häradets natur erbjuder,  

• att vidmakthålla och stärka intresset för bygdens historia till boende såväl inom som 

utom häradet. 

 

 

§ 2 

 

Medlem i föreningen är varje person eller juridisk person som årligen betalar av årsmötet 

fastställd medlemsavgift 

 

 

 

   § 3 

 

Föreningen leds av en styrelse, bestående av ordförande och minst åtta ledamöter samt minst 

fyra suppleanter. 

Styrelsen skall 

• verkställa föreningens beslut,  

• som föreningens beslutande och verkställande organ leda föreningens arbete, 

•  årligen före 1 mars lämna verksamhetsberättelse till föreningens revisorer för 

granskning och dessa ska före mars månads utgång ha fullgjort sitt uppdrag och till 

styrelsen överlämnat revisionsberättelse.   

 

Ordförande väljs för en tid av två år. Styrelsemedlemmarna och suppleanterna väljs även de 

på en tid av två år, men så att hälften väljs årligen.  

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen utser inom sig ett 

arbetsutskott.  Arbetsfördelningen mellan de förtroendevalda fastställs av styrelsen. 

Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande, ordförandes röst 

är avgörande vid lika röstetal. 

Föreningens firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av den eller dem, som styrelsen 

utser. 

 

    

    

 

 



   § 4 

 

Bildas inom häradet lokala arbetsgrupper, såsom hembygdsringar el. dyl., skall dessa vara 

underställda och godkända av hembygdsföreningen. 

Förvaltar någon av dessa föreningens egendom, upplåten eller ägd, skall de arbeta i enlighet 

med föreningens stadgar och styrelsebeslut. Samverkan med föreningens byggnadskommitté 

skall ske vid vård och underhåll av byggnader. 

 

Lokal arbetsgrupp utser en styrelse bestående av ordförande, sekreterare och kassör samt det 

antal styrelsemedlemmar som gruppen finner lämpligt. Styrelserna skall arbeta med samma 

inriktning som föreningens styrelse, och årligen före 1 mars lämna verksamhetsberättelse till 

föreningens revisorer för granskning, se § 3. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 

lämnas senast 1 april till föreningens styrelse för kännedom och arkivering. 

 

Lokal arbetsgrupp får förvärva egna medel genom avgifter, inträde, försäljning av tillverkade 

produkter mm. Dessa medel skall användas till vård och underhåll av föreningens egendom 

som den lokala gruppen förvaltar. Uppstår överskott som inte är reserverat i vård- och 

underhållsplanen får detta fritt disponeras för verksamhet enligt § 1 i dessa stadgar.  

Upplöses lokal grupp överlämnas handlingar och tillgångar till hembygdsföreningens styrelse.  

 

   § 5 

 

Föreningen håller årsmöte under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

Kallelse till årsmöte görs senast tre veckor innan mötet i programbladet, som skickas ut till 

alla medlemmar och på föreningens hemsida. 

På årsmötet behandlas följande ärenden; 

• Styrelsens och revisorerernas årsberättelse 

• Beslut om ansvarsfrihet  

• Val av styrelse enligt § 3 

• Val av två revisorer och två revisorsuppleanter 

• Val av valberedning bestående av tre personer varav en är sammankallande 

• Behandling av ärende enligt föredragningslista från styrelsen 

• Behandlig av ärenden inlämnade av medlem/medlemmar senast fjorton dagar före 

mötet 

• Ärenden som ej upptagits på föredragningslista eller föranmälts av medlem kan endast 

behandlas om årsmötet så beslutar. 

 

 

§ 6 

 

Rösträtt får utövas endast genom personlig närvaro vid årsmötet. 

Röstning sker öppet, sluten röstning kan begäras. Vid röstning gäller enkel majoritet, vid lika 

röstetal har ordförande utslagsröst. 

 

    

 

   § 7 

 

Extra föreningsmöte kan sammankallas av styrelsen, eller då minst femtio medlemmar begär 

detta skriftligt.  



    

§ 8 

 

Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas på ordinarie årsmöte och då med kvalificerad 

(2/3) majoritet.  

 

   § 9 

 

Föreningens upphörande, beslutas på två föreningsmöten med minst tre månaders mellanrum. 

Minst hälften av föreningens medlemmar skall rösta ja på båda dessa möten för att beslutet 

skall vara giltigt. Samtidigt beslutas om hur föreningens tillhörigheter skall fördelas med 

hänsyn till befintliga hembygdsringars verksamhet. Styrelsens förslag till sådan disposition 

skall bifogas kallelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa stadgar fastställdes på ordinarie årsmöte 2015-04-23 
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