
 

              
 

 

 

Stadgar för Bohusläns hembygdsförbund 
 

 

Stadgarna antagna av Bohusläns hembygdsförbund vid årsmöten  

xx och xx.   
 

Stadgarna ersätter tidigare stadgar från 1 juni 2013. 
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§ 1 Namn och organisationsnummer 

Bohusläns hembygdsförbund org. Nr 958500-1622. 
 

§ 2 Värdegrund och ändamål  

2.1 Bohusläns hembygdsförbunds värdegrund vilar på humanism, demokrati och 

solidaritet. Bohusläns hembygdsförbund är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund. 
 

2.2 Bohusläns hembygdsförbunds ändamål är att stödja medlemsföreningarna i deras roll 

att bevara, använda och utveckla vårt gemensamma kultur- och naturarv och att  

synliggöra och väcka intresse, förståelse och känsla för hembygden ur historiskt, samtida 

och framtida perspektiv. Förbundet ska på regional nivå föra medlemsföreningarnas talan 

och driva deras gemensamma frågor.  
 

2.3 Bohusläns hembygdsförbund ska i detta syfte  

• vara en sammanhållande länk mellan medlemsföreningarna och inspirera medlems-

föreningarna att samverka sinsemellan, 

• sprida kunskap om föreningarnas verksamhet och betydelse, 

• arbeta för att kunskapen om hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förmedlas  

i syfte att skapa förståelse och känsla för hembygden,  

• stimulera medlemsföreningarna till ett fördjupat samarbete med skola och utbildning, 

inspirera medlemsföreningarna att samverka med andra ifrågor som rör lokalsamhället,  

• arbeta för att såväl det materiella som det immateriella kultur- och naturarvet tas till 

vara och görs tillgängligt för alla,  

• verka för att kultur- och naturarv beaktas i samband med samhällsförändringar,  

• som medstiftare till Stiftelsen Bohusläns museum värna museets självständighet och 

medverka till att museet bedriver kulturarvsverksamhet med hög kvalité.  

Bohusläns hembygdsförbund ska samverka med Bohusläns museum inom olika områden.  
 

§ 3 Organisation  

3.1 Bohusläns hembygdsförbund, nedan också kallat förbundet, är en allmännyttig ideell 

förening bestående av medlemsföreningar som kulturarvsföreningar och föreningar med 

kultur- och naturarvsverksamhet samt enskilda medlemmar. Bohusläns hembygdsförbunds 

verksamhetsområde motsvarar tidigare Göteborgs och Bohus län.  
 

3.2 Bohusläns hembygdsförbund är medlem i Sveriges hembygdsförbund.  
 

§ 4 Medlemskap  

4.1 Föreningar och enskilda som delar Bohusläns hembygdsförbunds värdegrund är 

välkomna som medlemmar. 
 

4.2 Medlemskap för förening erhålls genom att föreningen ansöker om medlemskap hos 

Bohusläns hembygdsförbund. Medlemskap gäller sedan styrelsen beviljat ansökan samt  

att medlemsavgiften erlagts. Person med intresse av att stödja förbundet och som delar 

förbundets värdegrund kan bli enskild medlem efter det att medlemsavgift erlagts.  

Juridisk person kan efter beslut av styrelsen antas som stödjande medlem.  
 

4.3 Medlemsförening, enskild och stödjande medlem, som uppenbart agerar på sätt som 

strider mot Bohusläns hembygdsförbunds ändamål och värdegrund, eller inte iakttagit  

sina förpliktelser mot förbundet, kan uteslutas av styrelsen med omedelbar verkan.  
 

4.4 Medlem äger rätt att säga upp sitt medlemskap, utträde sker den 31 december. 

Uppsägning ska ske skriftligen genom att kopia på styrelseprotokoll kommit styrelsen  

för förbundet tillhanda senast 30 september. 
 

§ 5 Medlemsavgift  

5.1 Medlemsavgiften för nästkommande år beslutas av årsmötet.  
 

5.2 Medlemsavgiften ska vara erlagd före förbundets ordinarie årsmöte.  
 

5.3 För den som inträder som ny medlem och betalar medlemsavgift efter den 30 

september gäller medlemskapet även efterföljande kalenderår.  
 

§ 6 Årsmöte och extra förbundsmöte  

6.1 Årsmöte ska hållas före maj månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

Extra förbundsmöte hålls då styrelsen finner lämpligt eller det skriftligt begärs av minst 

fem medlemsföreningar.  
 

6.2 Årsmöte består av ombud från medlemsföreningarna och ledamöter i Bohusläns 

hembygdsförbunds styrelse.  



6.3 Kallelse till årsmöte skickas via e-post eller brev till medlemmarna senast fyra veckor 

före årsmötet och vid extra förbundsmöte senast tre veckor före mötet.  
 

6.4 Möteshandlingar ska finnas tillgängliga på i kallelsen anvisad plats senast tre veckor 

före mötet. Medlem som så begär ska senast tre veckor före årsstämman få 

möteshandlingarna sig tillsända.  
 

6.5 Motioner och förslag ska vara skriftligen inlämnade till styrelsen minst sex veckor  

före årsmötet.  
 

6.6 Vid extra förbundsmöte får endast ärenden som föranlett mötets inkallande avgöras.  

I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om ordinarie årsmöte.  
 

6.7 Protokoll från årsmöte ska finnas tillgängligt senast fyra veckor efter årsmötet.   
 

§ 7 Ärenden vid årsmöte  

1. Mötets öppnande av den som styrelsen utsett 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare  

4. Godkännande av föredragningslista  

5. Fråga om mötets behöriga utlysande  

6. Upprop av närvarande ombud för föreningarna 

7. Framläggande av styrelsens årsredovisning     

8. Föredragning av revisionsberättelse  

9. Fastställande av resultat- och balansräkning  

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet  

11. Val av ordförande för ett år 

12. Val av övriga styrelseledamöter för två år 

13. Val av två revisorer och två ersättare för ett år 

14. Val av valberedning om minst tre ledamöter, varav en sammankallande, för ett år  

15. Fastställande av arbetsinstruktion för valberedningen 

16. Johannes Plates Kulturminnesfond  

  16.1 framläggande och godkännande av årsredovisning 

  16.2 föredragning av revisionsberättelse  

  16.3 fastställande av resultat- och balansräkning  

  16.4 fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat  

  16.5 val av två revisorer och en ersättare för två år  

17. Stiftelsen Bohusläns museum  

   17.1 information från Bohusläns museum  

   17.2 information från medstiftaren Bohusläns hembygdsförbund  

   17.3 år när kommunala val äger rum: val av två ledamöter och två ersättare för den   

          kommande mandatperioden  

   17.4 val av en revisor och en ersättare för ett år  

18. Fastställande av medlemsavgift  

19. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan, budget samt förslag från styrelsen  

20. Behandling av motioner och styrelsens förslag till beslut 

21. Behandling av frågor som väcks av ombud vid årsmötet  

22. Mötets avslutande  
 

§ 8 Rösträtt  

8.1 Vid årsmöte och extra förbundsmöte äger varje medlemsförening rätt att 

representeras med ett ombud. Varje ombud äger en röst. Förening som inte är medlem 

i Sveriges hembygdsförbund har inte rösträtt i ärenden som berör Sveriges 

hembygdsförbund. Enskild medlem och stödjande medlem äger ej rösträtt. Rösträtt kan 

inte utövas genom fullmakt. Ledamöter i Bohusläns hembygdsförbunds styrelse äger 

inte rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

8.2 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. 
 

§ 9 Styrelse  

9.1 Bohusläns hembygdsförbunds angelägenheter handhas av en styrelse på högst arton 

och lägst tolv ledamöter.  
 

9.2 Mandattiden för ledamot är två år. Halva antalet ledamöter väljs vid vartannat 

årsmöte. Ordföranden väljs av årsmötet för ett år. Övriga poster fördelas inom styrelsen. 



Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott om fem personer bestående av ordförande,  

två vice ordförande, kassör och en ledamot.  
 

9.3 Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika 

röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val då lotten avgör.  
 

9.4 Chefen för Bohusläns museum äger rätt att som adjungerad delta i styrelsens 

sammanträden. Ordföranden har rätt att adjungera ytterligare personer till arbetsutskottet 

och till styrelsen. Adjungerade har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.  
 

9.5 Styrelsen har sitt säte i Uddevalla.  
 

§ 10 Styrelsens åligganden  

10.1 Mellan årsmöten är Bohusläns hembygdsförbunds styrelse högsta beslutande organ.  
 

10.2 Styrelsen leder förbundets verksamhet i enlighet med dessa stadgars  

ändamålsparagraf och årsmötets beslut. Härutöver åligger det styrelsen att  

• föra förbundets talan och leda dess verksamhet,  

• planera, leda och fördela arbetet inom förbundet,  

• svara för att förbundets bokföring och medelsförvaltning är ordnade på betryggande sätt,   

• svara för att förbundets handlingar förvaras och arkiveras på sätt som står i 

överensstämmelse med god arkivsed,   

• förbereda förbundets möten och verkställa dess beslut,  

• yttra sig i alla ärenden som ska behandlas av årsmötet eller av extra förbundsmöte och 

som ej avser val,   

• till årsmötet avge verksamhetsberättelse och årsredovisning från föregående år,   

• förelägga ordinarie årsmöte förslag till verksamhetsplan och budget,   

• utse erforderliga funktionärer och ombud till Sveriges hembygdsförbunds riksstämma. 
  

10.3 Styrelsen sammanträder minst fyra gånger om året på kallelse av ordföranden  

eller då en majoritet av ledamöterna påkallar det. Vid sammanträde förs protokoll som 

justeras av ordföranden och en ledamot.  
 

10.4 Styrelsen utser ansvarig utgivare för tryckt eller digitalt producerat material.  
 

§ 11 Firmateckning    

11.1 Bohusläns hembygdsförbunds firma tecknas av ordförande och en styrelseledamot 

gemensamt eller var för sig enligt styrelsens beslut. 
 

§ 12 Verksamhets- och räkenskapsår  

12.1 Kalenderår utgör Bohusläns hembygdsförbunds verksamhets- och räkenskapsår. 
 

§ 13 Revision och revisorer  

13.1 Revison ska vara verkställd och revisionsberättelse med till- eller avstyrkan om 

ansvarsfrihet samt förslag om fastställelse av resultat- och balansräkning överlämnad till 

styrelsen inom fyra veckor efter det att styrelsen avlämnat för revisionen erforderliga 

handlingar. Styrelseprotokoll bör fortlöpande skickas till revisorerna. Revisorerna ska 

fortlöpande utföra sitt granskningsarbete.  
 

§ 14 Valberedning  

14.1 Ledamöterna ska representera medlemsföreningar från skilda delar av Bohusläns 

hembygdsförbunds verksamhetsområde.   
 

14.2 Arbetsinstruktion för valberedningen fastställs av årsmötet. 
 

§ 15 Stadgeändring  

15.1 Beslut om ändring av Bohusläns hembygdsförbunds stadgar ska för att bli gällande 

fattas vid två på varandra följande förbundsmöten, varav det ena är ordinarie årsmöte.  

Sådant beslut måste fattas med minst två tredjedelar av avgivna röster.  
 

§ 16 Upplösning  

16.1 Beslut om upplösning av Bohusläns hembygdsförbund kan fattas endast om styrelsen 

framlagt sådant förslag och ska för att bli gällande fattas vid två på varandra följande 

årsmöten och ska vid båda tillfällena biträdas av minst två tredjedelar av de närvarande 

ombuden. Upplöses Bohusläns hembygdsförbund överlämnas tillgångarna till Bohusläns 

museum.  


