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Fastställd av årsmötet 2022-04-23

§1 Namn, verksamhetsområde och ändamål
Gästriklands kulturhistoriska förening är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst 
obunden. Föreningens ändamål är att inom landskapet Gästrikland främja kulturhistorisk forskning, 
kulturmiljövård och hembygdsvård. 

§2 Hembygdsrörelsens grundsyn
Gästriklands kulturhistoriska föreningen ingår i Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund och är tillika 
förbundets gästrikekrets. Föreningen delar Sveriges Hembygdsförbunds grundsyn att 
hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, 
nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är 
öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. 
Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i 
engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer. 

§3 Uppgifter 
Gästriklands kulturhistoriska förenings uppgift är: 

• att sammanföra hembygdsföreningar och andra kulturhistoriska föreningar till ett gemensamt 
arbete inom historia, kulturarv och kulturmiljövård.

• att främja aktuell forskning samt fördjupa och sprida kunskap om historia, kulturhistoriska 
samlingar och kulturarv. För detta ändamål ska föreningen ge ut egna skrifter och stödja 
extern utgivning. Föreningen ska även delta i andra former av kunskapsförmedling. 

• att verka för att hembygdsvårdens och kulturmiljövårdens intressen tillvaratas. 

§4 Medlemsskap
Medlemmarna i Gästriklands kulturhistoriska förening utgörs av:
A: Korporativa medlemmar
B: Personliga medlemmar 
C: Stödjande medlemmar

4.1 Som korporativa medlemmar är hembygdsföreningar och andra föreningar med kulturhistorisk 
inriktning välkomna, som vill främja det ändamål och de uppgifter som framgår av §1, §2 och §3 i 
dessa stadgar.

4.2 Som personliga medlemmar är enskilda personer välkomna, som vill främja det ändamål och de 
uppgiftersom framgår av §1, §2 och §3 i dessa stadgar. 

4.3 Organisationer, institutioner, företag och personer, som önskar stödja föreningen, är välkomna 
som stödjande medlem. Stödjande medlemmar har ingen rösträtt på föreningens årsmöte.

4.4 Medlemsskap erhålls genom inbetalning av medlemsavgiften. Föreningens styrelse kan vägra 
medlemsskap i fall där person eller organisation inte delar föreningens grundsyn.

4.5 Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.
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§5 Avgifter
5.1 Årsmötet beslutar om medlemsavgiften för personliga och korporativa medlemmar samt 
minimiavgiften för stödjande medlemmar.

5.2 Medlem som inte erlagt faställd avgift förlorar medlemskapet vid tidpunkt som fastställs av 
styrelsen.
 

§6 Organisation 
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som utser ordförande och ledamöter i styrelsen. 
Mellan årsmötena är föreningens styrelse högsta beslutande organ. Styrelsen har sitt säte i Gävle.

§7 Föreningens styrelse
7.1 Styrelsen ska bestå av 11 ordinarie ledamöter, nämligen ordföranden och 10 övriga ledamöter, 
vilka samtliga ska väljas av föreningens årsmöte. Sju ledamöter ska väljas ur gruppen korporativa 
medlemmar och tre ledamöter ska väljas ur gruppen personliga medlemmar. Sammantaget ska 
styrelsens ledamöter representera och vara knutna till olika delar av landskapet Gästrikland.

7.2 Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter har en mandattid på två år. Dessa utses 
på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte.
 
7.3 Styrelsen utser årligen inom sig vice ordförande samt inom eller utom sin krets sekreterare och 
kassör. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera person utanför styrelsen, delegera arbetsuppgifter 
samt inrätta arbetsgrupper.

7.4 Styrelsen är beslutsmässig om minst sex ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har 
ordförande utslagsröst.

7.5 Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på kallelse av ordföranden eller när minst 
hälften av ledamöterna så begär.

§8 Ordinarie årsmöte
8.1 Gästriklands kulturhistoriska förenings ordinarie årsmöte ska hållas senast under april månad på 
tid och plats som styrelsen beslutar.

8.2 Årsmötet består av personliga medlemmar och ombud för de korporativa medlemmarna samt 
ledamöter i föreningens styrelse. 
Alla medlemmar (exklusive stödjande medlemmar), ombud och styrelseledamöter har förslags- och 
yttranderätt samt rösträtt.
Ledamöter i styrelsen äger dock inte någon rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stödjande medlem har yttranderätt, men ej rösträtt.
Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.
8.3 Varje ansluten korporativ medlem representeras med ett ombud samt därutöver ett ombud för 
varje fullbordat 100-tal medlemmar.

8.4 Kallelse till årsmötet ska delges medlemmarna senast fyra veckor före mötet.
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8.5 Medlem, som så begär, ska senast två veckor före årsmötet få tillgång till årsmöteshandlingarna.

8.6 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
a. Val av årsmötesfunktionärer

• mötesordförande
• mötessekreterare
• två protokollsjusterare
• två rösträknare

b. Upprättande av närvarolista/röstlängd
c. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
d. Fastställande av dagordning
e. Föredragning och godkännande av: 

• verksamhetsberättelsen
• årsredovisning
• revisorernas berättelse
• fastställande av resultat- och balansräkning

f.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
g. Fastställande av arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter samt andra ersättningar
h. Val av: 

• ordförande för nästkommande år
• fem styrelseledamöter för de två nästkommande versamhetsåren
• två revisorer för innevarande räkenskapsår
• två ersättare för revisorerna för innevarande räkenskapsår
• valberedning om högst tre personer, varav en sammankallande

i.  Behandling av styrelsens förslag och motioner, inkomna två månader före årsmötet.
j.  Fastställande av nästkommande års avgifter till föreningen för personliga, korporativa och 
stödjande medlemmar
k. Fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår

8.7 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 Extra årsmöte
9.1 Extra årsmöte ska hållas när föreningens styrelse eller när revisorerna finner det angeläget eller 
när minst en tredjedel av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.

9.2 Kallelse till extra årsmöte ska ske minst fyra veckor före mötet.

9.3 Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning som tillställts 
medlemmarna i samband med kallelsen.

9.4 Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.
§ 10 Föreningsmöte
För överläggning om föreningens verksamhet ska styrelsen minst en gång per år sammankalla 
ombuden för de korporativa medlemmarna. Mötet är rådgivande och målet är att få en ökad 
förankring av föreningens verksamhet hos de korporativa medlemmarna.
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§11 Räkenskaper och revision
11.1 Föreningens räkenskaper förs per kalenderår. Bokslutet ska föreligga klart före februari månads 
utgång, varefter protokoll, räkenskaper och styrelseberättelse ska vara tillgängliga för granskning av 
revisorerna.

11.2 Det åligger revisorerna att senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna 
revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningens årsmöte.

§12 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar beslutas vid två årsmöten varav minst ett ordinarie. Sådant beslut måste 
fattas med minst tre fjärdedels majoritet av angivna röster.

§13 Upplösning
13.1 Beslut om föreningens upplösning och disposition av dess egendom kan endast fattas om 
föreningens styrelse framlagt sådant förslag vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska 
vara ett ordinarie årsmöte. Vid vardera årsmötet ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade 
närvarande godkänna beslutet. 

13.2 Om föreningens upplösning är beslutad, ska dess tillgångar överlämnas till en organisation med 
liknande syfte, vilket årsmötet beslutar om. Arkivet ska lämnas till Arkiv Gävleborg.

 


