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STADGAR FÖR SANDBYBYGDENS HEMBYGDSFÖRENING 
 
Stadgarna är antagna den 7 oktober 1992, ändrade den 20 mars 1997 
och ändrade 2011. 
Beslut 1 vid årsmöte 2012-03-14 
Beslut 2 vid årsmöte 2013-03-12 
Föreningen bildades den 7 oktober 1992 
 
§ 1 Uppgift och ändamål 
 
Föreningens ändamål är att värna om och vårda Sandbybygdens miljö och dess kulturarv och 
föra det vidare till kommande generationer. 
 
Föreningen vill nå detta 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, landskaps-
miljö och fornminnen.  
 
att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeende med anknytning 
till bygden i nutid och i gången tid. 
 
att aktivt samarbeta med och påverka kommunala organ och kulturorganisatio-
ner inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ vid samhälls- och mil-
jöplanering 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 Skånes Hembygdsförbund och Sveriges Hembygdsför-
bund. 
 
Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden. 
Föreningen skall vara allmännyttig och ideell. 
 
 
§ 2 Medlemskap och avgifter 
 

a) Medlemskap i föreningen erhålles av enskild/familj som ansluter sig till föreningen ef-
ter erläggande av avgift som fastställes av årsmötet. 
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b) Med familj avses: maka, make, sambo och barn under 18 år boende på samma folkbok-
föringsadress. Familj äger en röst vid årsmötet. 

c) Föreningar i bygden kan efter beslut av årsmötet ansluta sig kollektivt mot årlig avgift 
som fastställes av årsmötet. Sådan förening äger en röst vid årsmötet. 

d) Person som på särskilt sätt främjat föreningens syften kan av styrelsen utses till heders- 
medlem. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. 

e) Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse 
efter hörande av vederbörande medlem. 

f) Medlem som efter påminnelse inte betalat sin medlemsavgift anses ha begärt och bevil-
jats utträde ur föreningen. 

g) Fysisk eller juridisk person som vill stödja hembygdsarbetet genom ekonomiska bidrag 
eller på annat sätt, kan av styrelsen anslutas som stödjande medlem. Eventuella förmå- 
ner till stödjande medlem beslutar styrelsen om. 

h) Den som inträder som medlem efter den 30 september erlägger ej avgift för inträdes-
året. 

 
§ 3 Organisation 
 
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen. Mellan 
årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ. 
 
§ 4 Föreningsmöten 
 
Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen. 
 
§ 5  Årsmöte 
 

a) Årsmöte skall hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.  
b) Skriftlig kallelse till årsmötet tillställes medlemmarna senast fyra veckor före årsmö-

tet. Varje medlem/familj äger en röst. 
c) Stödjande medlem har förslags- och yttranderätt men ej rösträtt. 
d) Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt. 
e) Ledamöterna i styrelsen äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrel-

sen. 
f) Medlem som så begär skall senast två veckor före årsmötet få årsmöteshandlingarna 

sig tillsända. 
g) Motioner skall inlämnas till styrelsen senast 4 veckor före årsmötet. 

 
Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet 
 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst 
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Fastställande av dagordning 
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6. Verksamhetsberättelse 
7. Fastställande av bokslut 
8. Fastställande av resultat- och balansräkningar 
9. Revisionsberättelse 
10. Fråga om ansvarfrihet för styrelsens ledamöter 
11. Fastställande av eventuella arvoden och traktamente till styrelsens ledamöter samt 

eventuellt andra ersättningar. 
12. Val av ordförande för kommande verksamhetsår (väljes på ett år) 
13. Val av sju styrelseledamöter (väljes på två år, fyra ena året, tre året därpå) 
14. Val av två revisorer och två ersättare för dessa (väljes på ett år) 
15. Val av ombud till Skånes Hembygdsförbunds årsmöte 
16. Val av tre ledamöter till valberedning, varav en sammankallande (väljes på ett år) 
17.  Fastställande av årsavgift 
18. Behandling av styrelsens förslag 
19. Behandling av motioner 
20. Övriga frågor. Fråga utöver dem som finns på den av styrelsen  upprättade  dagord-

ningen  får diskuteras av årsmötet om tre fjärdedelar av de röstberättigade så beslutar. 
Beslut får ej fattas i sådana frågor. 

21. Mötets avslutning 
 

Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då stadgarna föreskriver annat. Vid lika 
röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval skall detta ske genom sluten omröst-
ning.  

 
§ 6 Extra årsmöte 

a) Extra årsmöte skall hållas när föreningens styrelse eller revisorer finner det angeläget 
eller när minst 20 % av medlemmarna begär det i skrivelse till föreningens ordförande. 

b) Kallelse till extra årsmöte skall ske minst 30 dagar före mötets hållande.  
c) Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning, som 

tillställs medlemmarna i samband med kallelsen 
d) Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte. 

 
§ 7 Styrelse 
 
      Föreningens styrelse består av åtta ledamöter varav en är ordförande. 

a) Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. 
b) Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. 
c) Vid lika antal röster har ordförande utslagsröst 
d) Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år. 
e) Sammanträde skall alltid hållas när minst hälften av styrelsemedlemmarna så begär. 
f) Kallelse och dagordning till sammanträde skall utsändas senast en vecka i förväg. 
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Styrelsens uppgift är 
 

a) att bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga er-
forderliga funktionärer. 

b) att teckna föreningens firma av hela styrelsen, eller av två personer i förening i styrel-
sen. Styrelsen kan delegera löpande ekonomiska ärenden till kassören, som ensam 
tecknar föreningens bankärenden. Detta sker genom fullmakt.  

c) att tillse att teckning av föreningens plusgiro och bankärenden sker på det sätt som re-
gleras i attestordning fastställd av styrelsen. 
Giro och bank tecknas alltid av två personer i förening. 

d) att förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut. 
e) att förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena. 
f) att inom en månad från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna  verksamhets-

berättelse, protokoll och räkenskaper. 
g) att till årsmötet avge verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.  
h) att skriftligen yttra sig över motioner. I yttrandet skall återfinnas till- eller avstyrkan av 

motionen och motiven till ställningstagandet. 
i) att i övrigt arbeta i enlighet med riktlinjerna i §1. 

 
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår och verksamhetsåret med tiden från ett årsmöte 
t o m nästkommande årsmöte. 
 
§ 8 Stadgeändring 
 
Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte om förslaget kungjorts i 
samband med kallelse. Sådant beslut måste fattas med stöd av minst tre fjärdedelar av avgivna 
röster. 
 
 
§ 9 Upplösning 
 

a) Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse fram-
lagt sådant förslag och att detta förslag godkänns vid två på varandra följande årsmö-
ten, varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte. Vid vardera årsmötet skall minst tre 
fjärdedelar av de röstberättigade godkänna beslutet. Kallelse till det senare årsmötet 
får inte ske förrän justerat  protokoll från det första årsmötet föreligger. 

b) Är föreningens upplösning beslutad, skall dess tillgångar överlämnas till Skånes Hem-
bygdsförbund för förvaltning. Sveriges Hembygdsförbund och Skånes Hembygdsför-
bund tar inget ansvar för skulder som inte täcks av föreningens egna tillgångar. 

c) Hembygdsföreningens arkivalier skall överlämnas till Skånes Arkivförbund. 
 
 


