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________________________________________________________ 
 
§ 1 Namn och karaktär 
Skånes hembygdsförbund är en allmännyttig ideell förening och är partipolitiskt och religiöst 
obundet. Förbundet är regional huvudorganisation för föreningar och organisationer i Skåne med 
hembygdsvårdande och lokalhistoriska uppgifter i staden och på landsbygden. 
 
Uppgifter. SH organiserar människor med intressen som sammanfaller med vad som anges i § 3 
Hembygdsrörelsens grundsyn och § 2 Skånes Hembygdsförbunds ändamål. 
 
 
§ 2 Skånes Hembygdsförbunds ändamål  
Skånes hembygdsförbund har till uppgift  
- att främja och stödja kultur-, natur- och hembygdsvård  
- att vara en del av det levande samhället och dess förändringar  
- att verka för samordning av alla i Skåne verksamma ideella krafter för bevarande av kulturarvet  
- att bistå den skånska hembygdsrörelsens olika sammanslutningar i deras arbete, såsom 
information, utbildning, rådgivning, samordning, opinionsbildning m.m.  
- att förvalta arkiv, bibliotek, föremål och kulturvårdsobjekt, som tillhör förbundet eller som 
överlämnats i dess vård  
- att förvalta kulturfonder samt i fall, då så stadgas i fonden, utdela därmed avsedda kulturpriser.  
 
 
§ 3 Hembygdsrörelsens grundsyn 
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. 
 
 
 
 



 
§ 4 Medlemskap  
Skånes hembygdsförbund består av  
- anslutna hembygdsföreningar och andra lokala och regionala föreningar och organisationer 
- stödjande medlemmar såsom institutioner och juridiska eller fysiska personer. 
Medlemskap i Skånes hembygdsförbund ger automatiskt anslutning till Sveriges hembygdsförbund. 
Medlemskap beviljas av Skånes hembygdsförbunds styrelse efter skriftlig ansökan. 
 
 
§ 5 Förbundsorgan 
Skånes hembygdsförbunds högsta beslutande organ är förbundsstämman. Förbundets verkställande 
och förvaltande uppgifter handhas av en inför stämman ansvarig styrelse. För förberedande av val 
finns en särskild valberedning. 
 
 
§ 6 Kansli 
För att underlätta styrelsens arbete finns ett kansli. Detta leds av en av styrelsen utsedd, ansvarig 
chefstjänsteman. 
 
 
§ 7 Firmateckning och verksamhetsår 
Skånes hembygdsförbunds firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av den eller dem, som 
styrelsen utser. 
 
Skånes hembygdsförbunds verksamhetsår är kalenderår. 
 
 
§ 8 Förbundsstämma 
Förbundsstämman är Skånes hembygdsförbunds högsta beslutande organ. 
 
Vid förbundsstämma har varje ansluten förening eller motsvarande sammanslutning ett ombud och 
därutöver för varje påbörjat hundratal medlemmar ytterligare ett, dock högst sammanlagt fem. Varje 
ombud har en röst. 
 
Förbundsstämma ska hållas senast en vecka före Sveriges hembygdsförbunds riksstämma på tid och 
plats, som bestäms av styrelsen. 
 
Extra förbundsstämma äger rum då styrelsen finner lämpligt eller minst 1/3 av anslutna föreningar 
skriftligen begär det. Även revisorerna kan begära sammankallande av extra förbundsstämma.  
 
Kallelse till förbundsstämma och extra förbundsstämma ska ske skriftligen (brev eller e-post) till 
medlemmarna senast en månad i förväg. 
 
Stödjande medlemmar får utan rösträtt delta i och yttra sig vid förbundsstämma.  
 
Alla frågor och motioner som ska behandlas på förbundsstämma eller extra förbundsstämma ska 
skriftligen vara styrelsen tillhanda senast två månader före stämman. 
 



Vid förbundsstämma eller extra förbundsstämma ska inga andra ärenden än de som är upptagna på 
föredragningslistan bli föremål för beslut. Vid förbundsstämman ska förekomma: 
 
1. Val av ordförande för stämman 
2. Val av sekreterare för stämman 
3. Val av två personer att justera protokollet 
4. Fråga om stämmans behöriga utlysande 
5. Antecknande av närvarande ombud 
6. Styrelsens berättelse över verksamheten under senaste kalenderår 
7. Revisionsberättelse för senaste kalenderår 
8. Fastställande av resultat- och balansräkningar 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
10. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 
11. Behandling av budget för kommande verksamhetsår 
12. Val av ordförande och vice ordförande 
13. Val av övriga ledamöter i styrelsen 
14. Anmälan av styrelseledamöter utsedda av Region Skåne och Regionmuseet Kristianstad, 
Landsantikvarien i Skåne 
15. Val av en revisor och ersättare för denne. Anmälan av revisor och ersättare utsedda av Region 
Skåne 
16. Val av ledamöter i valberedningen. Val av sammankallande ordförande i valberedningen. 
17. Ärenden rörande Stiftelsen Regionmuseet i Skåne  
a) Val av tre ledamöter samt ersättare till styrelsen  
b) Val av en revisor samt ersättare 
18. Val av ombud till Sveriges hembygdsförbunds riksstämma 
19. Fastställande av medlemsavgifter 
20. Behandling av förslag propositioner från styrelsen 
21. Behandling av inkomna motioner 
 
 
§ 9 Styrelse 
Styrelsen företräder Skånes hembygdsförbund och leder dess verksamhet. Styrelsen består av, 
förutom ordförande och vice ordförande, sju ledamöter jämte lika många suppleanter samt 
hembygdsförbundets chefstjänsteman, som också är styrelsens sekreterare. Dessutom utser Skånes 
hembygdsförbund såsom ledamot Landsantikvarien i Skåne eller dennes ställföreträdare. Tre 
ledamöter jämte lika många ersättare utses av Region Skåne för en tid av fyra år. från 
förbundsstämma till förbundsstämma. 
 
Ordförande och vice ordförande väljs av förbundsstämman för en tid av ett år. Fyra ledamöter jämte 
lika många ersättare väljs av förbundsstämman och inträder i samband med denna för en tid av två 
år. Ledamöterna väljs på så sätt att hälften av dem står i tur att avgå vartannat år. Styrelsemedlem 
ska vara medlem i minst en ansluten förening. Undantag är styrelsemedlemmar utsedda av Region 
Skåne och Landsantikvarien.  
 
Styrelsen utser inom sig ett förvaltningsutskott och kan utse och bilda arbetsgrupper och kommittéer 
för olika ändamål. Styrelsen har rätt att till sig vid behov adjungera expertis. Styrelsen sammanträder 
minst en gång per halvår och är beslutsför, om minst sju ledamöter är närvarande. 
 



 
Styrelsen ska förutom de i § 2 formulerade arbetsuppgifterna:  
- fastställa budget för Skånes hembygdsförbund  
- fastställa budget för gården Björkhagen, Vellinge Gessie 9:2 
- utse utskott för gården Björkhagen, Vellinge Gessie 9:2 
- förvalta förbundets medel och andra tillgångar  
- avge yttranden i ärenden, som förelagts Hembygdsförbundet  
- anställa personal till Hembygdsförbundets kansli. Styrelsen ska till förbundsstämman avge 
berättelse över sin verksamhet under senast förflutna kalenderår. 
 
 
§ 10 Förvaltningsutskott 
Förvaltningsutskottet ska under styrelsen svara för Hembygdsförbundets ekonomi och förvaltning 
samt lämna förslag till budget och verksamhetsberättelse. Förvaltningsutskottet ska i övrigt fullgöra 
de uppgifter som styrelsen överlämnar till det. 
 
Förvaltningsutskottet består av fem ledamöter, varav chefstjänstemannen ska vara självskriven. 
Hembygdskonsulenterna kan adjungeras till förvaltningsutskottet. Övriga ledamöter utses årligen 
inom styrelsen med mandattid från förbundsstämma till förbundsstämma. Ledamöterna i 
förvaltningsutskottet utser inom sig ordförande. För besluts fattande krävs att minst tre ledamöter är 
närvarande.  
 
För förberedande av ärenden av speciell natur kan förvaltningsutskottet i varje särskilt fall adjungera 
den expertis som anses erforderlig. 
 
 
§ 11 Valberedning 
För beredande av val väljer förbundsstämman en valberedning bestående av, förutom 
sammankallande ordförande, fem ordinarie ledamöter och 2 suppleanter, med geografisk spridning 
så att hela Skåne blir representerat. Ordföranden har utslagsröst. Valberedningens ordförande, 5 
ledamöter och 2 suppleanter väljs på 2 år. Ledamöterna väljs på så sätt att hälften av dem står i tur 
att avgå vartannat år. 
 
 
§ 12 Medlemsavgifter 
Årsavgifter för anslutna föreningar och för stödjande medlemmar beslutas av förbundsstämman.  
 
 
§ 13 Utträde 
Utträde ur Skånes hembygdsförbund beviljas av styrelsen efter skriftlig begäran av medlemsförening. 
Ansökan om utträde måste inges senast tre månader före utträdesdagen. Som utträdesdag anges 
alltid den 31 december.  
 
En medlem som trots krav inte har betalat avgifter som förfallit eller som visat sig vara ovärdig som 
medlem får uteslutas genom beslut på förbundsstämma eller extra förbundsstämma. Innan fråga om 
uteslutning behandlas på förbundsstämma ska styrelsen i god tid underrätta medlemmen om 
uteslutningsrisken. Sveriges hembygdsförbund ska höras före beslut om uteslutning. Minst 3/4 av de 
närvarande röstberättigade ombuden måste rösta för uteslutning för att beslutet ska bli giltigt. 



 
 
§ 14 Revision 
Skånes hembygdsförbunds förvaltning och räkenskaper ska granskas av två revisorer, utsedda för en 
tid av ett år. Av dessa väljer Region Skåne och förbundsstämman vardera en revisor och en ersättare. 
Förbundets räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 
Före den 1 mars ska Hembygdsförbundets räkenskaper för senaste verksamhetsår av styrelsen ha 
överlämnats till revisorerna, vilka före mars månads utgång ska ha fullgjort sitt uppdrag och till 
styrelsen överlämnat revisionsberättelse. 
Revision av donationen av gården Björkhagen, Vellinge Gessie 9:2 skall ske av auktoriserad 
revisor ersatt av donationens medel.  
 
 
§ 15 Beslut och omröstning 
Beslut på förbundsstämma, i styrelse och i förvaltningsutskott fattas med enkel röstövervikt utom i 
fall som anges i § 14 och § 18. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid 
personval sker omröstning slutet.  
 
Röstning med fullmakt får ej ske. 
 
 
§ 16 Stadgeändring 
Beslut om ändring eller tillägg till dessa stadgar fattas av två förbundsstämmor, varav minst en skall 
vara ordinarie förbundsstämma. 
 
 
§ 17 Upplösning av Skånes hembygdsförbund 
Beslut om Hembygdsförbundets upplösning, och om hur man i så fall skall förfara med dess 
tillgångar, skall fattas vid två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor och därvid biträdas av 
minst 3/4 av de röstande. 
 
___________________________________________________________________________ 

Skånes hembygdsförbunds styrelse föreslår 2022 års förbundsstämma:  
att anta revideringen av stadgar första läsningen. 
 
 


