
STADGAR FÖR EKSTA HEMBYGDSFÖRENING 

Senast reviderade vid årsmöte 2021-07-01, § 16 

 

§ 1  Grundsyn och ändamål 

Hembygdsrörelsen skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Den är öppen 

för alla oavsett bakgrund, och den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. 

Ändamålet är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig 

grund för ett gott liv. 

Hembygdsföreningen skall i detta syfte arbeta för 

 att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv, inkluderande gamla 

sedvänjor, hantverk och andra yrkestraditioner, fördjupas och förs vidare till kommande 

generationer 

 att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla 

 att kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av 

samhället 

 att med kunskap om kultur- och naturarvet delta i formandet av framtidens hembygd 

 att verka för att gemenskapen inom bygden bibehålls. 
 

§ 2  Medlemskap 

Medlem av föreningen kan den bli vars intressen sammanfaller med föreningens ändamål. 
 

§ 3  Medlemsavgift 

Årsavgiften fastställes av årsmötet. Styrelsen beslutar hur årsavgiften ska tas ut. 
 

§ 4  Medlems skyldigheter 

Medlemskap i Eksta hembygdsförening innebär att medlemmen ska verka i föreningens 

anda genom: 

 att handla i linje med hembygdsföreningens målsättning 

 att följa av föreningen i demokratisk ordning fattade beslut 

Medlem som ej erlagt medlemsavgift efter påminnelse anses ha utträtt ur föreningen. 

 

§ 5  Föreningens organ 

Föreningens organ är: 

1. Årsmöte/extra föreningsstämma 

2. Styrelse 

3. Revisorer 
 

§ 6  Årsmöte: kallelse mm 

Kallelse till årsmöte skall ske på sådant sätt att samtliga medlemmar ska ha haft möjlighet att 

ta del av den senast två veckor innan mötet. 

Verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas berättelse skall finnas tillgängliga för med-

lemmar senast en vecka före årsmötet. 

För behandling av visst ärende kan extra föreningsstämma hållas, när styrelsen finner nöd-

vändigt, eller då det skriftligen med angivande av anledning begärs av minst en tiondel av 

medlemmarna. I ärende, som skall behandlas på extra föreningsstämma, har styrelsen rätt 

att avge yttrande.  

I kallelse till extra föreningsstämma, som ska ske på samma sätt och i samma tid som till 

årsmöte, skall ärendet som föranlett den extra föreningsstämman anges. 
 



§ 7  Årsmöte: motion 

Motion som önskas behandlad vid årsmöte skall inges senast den 31 januari. 
 

§ 8  Årsmöte: rösträtt 

Vid årsmöte och extra föreningsstämma har varje registrerad medlem (familj eller enskild) en 

röst.  

Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning sker om någon så begär. Beslut 

fattas med enkel röstövervikt, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer. Vid lika röstetal 

gäller den mening, som ordföranden företräder. Vid val sker dock avgörandet genom lottning.  

Ledamot av styrelsen får ej deltaga i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken 

han är ansvarig, och ej heller i val av revisor. 
 

§ 9  Årsmötets tidpunkt 

Årsmöte ska hållas före april månads utgång. 
 

§ 10  Årsmöte: ärenden 

Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma: 

1. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning 

2. Godkännande av dagordning 

3. Val av ordförande för mötet 

4. Val av sekreterare för mötet 

5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

6. Behandling av styrelsens årsredovisning 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fråga om balansräkningarnas fastställande 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Val av ordförande på ett år 

11. Val av övriga styrelseledamöter på två år 

12. Val av två revisorer och en revisorsuppleant på ett år 

13. Val av valberedning på ett år 

14. Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 

15. Verksamhetsplan för påbörjat verksamhetsår 

16. Behandling av inkomna motioner 

17. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmöt 

18. Övriga frågor 
 

§ 11  Styrelse: sammansättning 

Styrelsen ska bestå av minst 5 och högst 7 ledamöter. Styrelsen väljs på årsmötet för tiden 

fram till nästkommande årsmöte. 

Ordförande väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekrete-

rare. 
 

§ 12  Styrelse: sammanträden 

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner så nödvändigt eller när minst hälften av 

ledamöterna begär det. 

Ledamot är skyldig att omedelbart anmäla förfall. 

Styrelsen är beslutsför då minst häften av ledamöterna är närvarande. 

Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening 

ordföranden biträder. 
 

 



§ 13  Styrelse: åligganden 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter 

samt beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden, vilka ej annorlunda bestäms i dessa stad-

gar eller är av större principiell vikt. 

Styrelsen åligger att  

 Verkställa av årsmötet och extra föreningsstämma fattade beslut 

 Verka för föreningens ändamål i enlighet med föreningens allmänna målsättning 

 Tillsätta för föreningens ändamål erforderliga kommittéer samt fastställa instruktioner för 

dessa 

 Till årsstämman avge årsredovisning för senaste verksamhetsåret 

 Besluta om uteslutning av medlem ur föreningen. 

Årsredovisning med balans- och resultaträkning ska vara tillgänglig för revisorerna senast 

fyra veckor innan årsmöte. 

Föreningen tecknas av styrelsen, som inom sig utser vem/vilka som äger rätt att teckna 

föreningen. 
 

§ 14  Verksamhetsår 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12. 
 

§ 15  Revision 

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av två på årsmötet 

utsedda revisorer. Revisorerna avger senast två veckor före årsmötet revisionsberättelse, 

där ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrks. 
 

§ 16  Valberedning 

Valberedning, som utses av årsmötet, har att till årsmötet föreslå kandidater till styrelsen, 

revisorer jämte suppleant samt till de kommittéer som tillsätts av årsmötet. 
 

§ 17  Ändring av stadgarna 

Beslut om ändringar av dessa stadgar är ej giltigt med mindre beslutet fattas vid två på var-

andra följande föreningsstämmor, därav minst en är ett årsmöte. Minst två tredjedelar av de 

röstande skall biträda beslutet. 
 

§ 18  Upplösande av föreningen 

Beslut om upplösning av föreningen skall ske enligt samma villkor som i § 17. Kallelse till den 

sista stämman får ej ske förrän den första stämman hållits. 

Stämma som slutgiltigt upplöser föreningen, beslutar även om disposition av dess egendom. 

Denna får under inga omständigheter fördelas bland styrelsemedlemmarna. 

 

 


