
 
 

 
Stadgar för Fogdöns Hembygdsförening 2020 - - 

 
1. Föreningens namn och säte 

Fogdöns Hembygdsförening (omfattar gamla socknarna Vansö-Fogdö-Helgarö) med 
säte på Fogdön. 
 

2. Målsättning 
Föreningens målsättning är att värna om och vårda hembygdens miljö och kulturarv 
samt föra detta vidare till kommande generationer. 
 
Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom 
 
        att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk 
 och kulturell synpunkt värdefulla traditioner. 
 
 att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur,
 landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering. 
 
 att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med 
  anknytning till bygden i nutid och gången tid. 
 
 att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom  
   verksamhetsområdet 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. 
 
Föreningen skall vara ansluten till regionalt hembygdsförbund. 
 
Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden. 
 

3. Medlemskap och avgifter 
a) Till medlem antas den som ansluter sig till föreningens stadgar och betalar fastställd    
     avgift. 
b) Medlemsavgiften fastställes av årsmötet. 
 

4. Organisation och beslutande organ 
Föreningens verksamhet utövas genom  
a) Årsmötet   b)  Föreningsmötet   c)  Styrelsen 
 
Styrelsen 
Styrelsen skall förutom ordf. bestå av 6 ledamöter och 3 suppleanter. Årsmötet väljer 



ordf. Mandattiden för ledamot är 2 år (hälften vartannat år) och för suppleant 1 år. 
Styrelsen konstituerar sig själv. 
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsen 
företräder föreningen, bevakar dess intressen och handlägger dess angelägenheter 
och beslutar på föreningens vägnar mellan årsmötena och föreningsmötena. 
Ekonomiska och andra ärenden av betydande storlek skall alltid avgöras av årsmöte 
eller föreningsmöte. 
 
Årsmöte 
Årsmöte skall hållas varje år och senast under mars månad. Kallelse till årsmötet skall 
utgå till varje medlem (hushåll) senast 14 dagar före mötesdagen. 
Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen eller då minst 2/3 delar av medlemmarna så 
kräver. Vid extra årsmöte kan endast de ärenden behandlas som varit upptagna i 
kallelsen till mötet. 
 
Föreningsmöte 
Föreningsmöte skall hållas minst en gång varje år och då styrelsen i övrigt finner det 
angeläget. Kallelse skall utgå i god tid. 
 

5. Räkenskap och revision 
Räkenskapsperioden omfattar kalenderår d.v.s. 1 januari - 31 december. Styrelsens 
förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två på årsmötet 
utsedda revisorer. Handlingarna skall till revisorerna överlämnas senast under februari 
månad. 
 

6. Motioner 
Medlem som önskar väcka motion skall inlämna denna till styrelsen senast två veckor 
före årsmötet. 
 

7. Årsmöte 
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 
1. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3. Fastställande av dagordningen 
4. Val av två justeringsmän (även rösträknare) 
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 
6. Revisorernas berättelse 
7. Ansvarsfrihet för styrelsen 
8. Fastställande av årsavgift för nytt år 
9. Val av ordförande (1 år) 

Val av 6 styrelseledamöter (2 år – 3 st vartannat år) 
Val av 3 styrelsesuppleanter (1 år) 
Val av 2 revisorer (1 år) 
Val av 1 revisorssuppleant (1 år) 
Val av 3 i valberedning (1 år) 
Val av ombud till regionalt 
hembygdsförbund (1år) 



10. Fastställande av arbetsplan och budgetförslag 
11. Behandling av motioner 
12. Övriga frågor 
13. Avslutning 

 
 

8. Stadgeändring 
Ändring av stadgarna kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav ett skall vara 
årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med kallelsen. 
För stadgeändring fordras 2/3 delars majoritet. 
 

9. Upplösning 
Beslut om upplösning av hembygdsföreningen skall fattas vid två på varandra följande 
ordinarie årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdas av 2/3 delar av de närvarande 
röstberättigade medlemmarna. 
Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till det regionala 
hembygdsförbundet eller annan organisation, som vill verka för hembygdsföreningens 
rekonstruktion så snart som möjligt. 
 
 
 
 
 
 
 


