
OXIE HÄRADS HEMBYGDSFÖRENING 
 

Oxie Härads hembygdsförening  Org.nr: 846001-2621                Bankgiro: 5883-1041 
Hemsida: www.oxiehembygd.se/oxie 
Epost: oxiehembygd@gmail.com   Swish: 12 30 79 78 78 

STADGA FÖR OXIE HÄRADS HEMBYGDSFÖRENING 

§1. Ändamål 

Föreningen, stiftad den 30/3 1931, har till ändamål att främja hembygdsvård och hembygdsforskning 
inom Oxie Härad. 

§2 Styrelsen 

Föreningens styrelse, består av 7-9 ledamöter inklusive ordförande och väljes av årsmötet. 
Ledamöterna väljes för två år med nyval av hälften varje år. 

Till styrelsen väljes av årsmötet dessutom 2-4 suppleanter för ett år i sänder. 

Ordförande väljes direkt av årsmötet. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 

Föreningens sockenombud har till uppgift att på sin ort aktivt främja föreningens strävanden. 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse och är beslutsmässig då minst fem ledamöter är 
närvarande. Vid olika röstetal äger ordförande utslagsröst. 

Styrelsen är ansvarig för föreningens egendom, såväl penningmedel som andra tillhörigheter samt 
för de samlingar som efter hand kan komma att förvärvas. 

Styrelsen äger avgöra, om och i vilken mån föreningen tillhöriga samlingar med hänsyn till 
föreningens tillgångar kan ökas genom inköp eller annat förvärv. 

Ordförande är föreningens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar 
stadgarnas efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordförande i dennes ställe. 

Sekreteraren åligger med ordförande att i samråd vid föreningens och styrelsens sammanträden föra 
protokoll, att sköta föreningens korrespondens samt att upprätta styrelsens årsberättelse, som vid 
årsmötet skall föredragas. 

Kassören handhar föreningens ekonomiska angelägenheter samt avlämnar till revisorerna före 
ordinarie årsmöte redogörelse för föreningens inkomster och utgifter under föreningens 
verksamhetsår, vilken redogörelse – efter av revisorerna verkställd granskning – framlägges vid 
årsmötet. 

§3 Verksamhetsår – Revision 

Verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. 

Revisorer åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under senast förflutna 
verksamhetsår samt att till ordinarie årsmöte överlämna revisionsberättelse. 

§4 Årsmöte 

Årsmöte skall hållas under tiden februari-mars och kungöres på sätt styrelsen finner lämpligt, dock 
minst 14 dagar före detsamma. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

• Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

• Val av två justeringsmän. 
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• Fråga om årsmötets behöriga utlysande. 

• Styrelsens och revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet. 

• Förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till den samma minst 14 dagar före mötet. 

• Val av: 

• Ordförande för en tid av 1 år. 

• Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. (halva antalet ledamöter, medan andra 
hälften kvarstår ytterligare ett år) 

• Suppleanter till styrelsen för en tid av 1 år. 

• 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter för en tid av 1 år. 

• Sockenombud för en tid av 1 år. 

• Årsavgiftens storlek för kommande år. 

Fråga som icke finnes upptagen på föredragningslistan, kan av mötet upptagas till diskussion. 

Styrelsen sammankallar extra möte, när den finner anledning därtill, eller då minst 10 medlemmar 
därom skriftligen anhållit. Vid sådant möte får ej till avgörande upptagas andra ärenden, som i 
kallelsen angivits. 

§5 Beslut 

Röstning utövas endast genom personlig närvaro. 

Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering (öppen eller sluten). 

Vid votering bestämmes utgången – utom i frågor som omnämnes i §7 – genom enkel majoritet. 

§6 Hedersledamot 

Till hedersledamot kan den kallas som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens syften. 
Hedersledamoten utses av årsmötet på förslag av styrelsen. 

§7 Stadgefrågor 

Förslag till ändring av dessa stadgar skall framläggas och behandlas vid ordinarie årsmöte. Förslaget 
skall åtföljas av styrelsen utlåtande. För godkännande av sådan ändring fordras 2/3 av de angivna 
rösterna. 

Vid beslut om föreningens upplösande fordras minst ¾ av samtliga vid mötet angivna röster. Sådant 
beslut skall, för att vinna giltighet, med samma röstetal godkännas på nytt möte sammankallat minst 
3 månader efter det förra. 

Då beslut fattas om upplösning, skall vis samma tillfälle och med samma röstetal bestämmas, huru 
med föreningens tillhörigheter skall förfaras. 

Stadgarna antagna av årsmötet i Hököpinge den 10 mars 2020 och i Oxie 25 okt 2020. 

 

Ordförande – Robert Jensen   Sekreterare – Bertil Lindberg 


