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STADGAR  
för 

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening 
Antagna vid årsmöte 2011 och 2012 

 
 

§1 
Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening är en partipolitiskt och 
religiöst obunden, allmännyttig ideell förening inom Västmanlands län.  
Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening är medlem i Sveriges 
Hembygdsförbund och 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. 
 

§ 2 
Föreningens  ändamål och syfte är att inom Västmanlands län främja hembygdskunskap, 
kulturminnes- och hembygdsvård samt att vara samarbetsorgan för länets 
hembygdsföreningar och övriga organisationer som vill främja föreningens syfte. 
 
För främjande av föreningens syften kan ordnas seminarier, föredrag, utbildningar 
utställningar, exkursioner samt utgivning av skrifter m.m. Flertalet av aktiviteterna bör 
genomföras tillsammans med Landstinget Västmanland tillsammans med vilket man 
även enligt avtal skall utge en gemensam årsbok. 
 

§ 3 
Som stödjande medlem i Hembygdsförbundet och Fornminnesföreningen kan inträda 
personer, organisationer och institutioner som delar förbundets grundsyn och vill främja 
föreningens strävanden.  
Som medlemmar i Hembygdsförbundet antages, efter beslut i styrelsen, 
hembygdsföreningar och organisationer vars verksamhet bedöms som likvärdiga och 
som delar förbundets grundsyn. 
Medlemsavgift till föreningen erläggs enligt årsmötets beslut. Medlem erhåller 
kostnadsfritt årsboken. 
Till hedersledamot kan föreningen kalla person, som på ett synnerligen verksamt sätt 
främjat dess syften. 
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§ 4 
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelsen, vilken mellan 
årsmötena är högsta beslutande organ. Det åligger styrelsen att till årsmötet avge 
verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret och upprätta förslag till 
verksamhetsplan. Styrelsen har dessutom att fastställa utgifts- och inkomststat och 
förvalta föreningens egendom. Styrelsen äger att inför domstolar, myndigheter och 
enskilda företräda föreningen. 

 
§ 5 

Styrelsen består av tolv ordinarie ledamöter inklusive ordförande och länsmuseichefen 
eller dennes ersättare. Till styrelsen skall även väljas två ersättare med närvarorätt. 
Ledamöterna skall väljas så att hembygdsintressena i olika delar av länet blir 
representerade. Styrelsen utses av årsmötet. Ordföranden väljs för ett år i sänder. Valet 
av övriga ledamöter och ersättare sker för en tid av två år, varav hälften av ledamöterna 
och ersättarna utses vartannat år. 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och 
skattmästare. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott. Styrelsen är beslutför efter 
stadgeenlig kallelse, som skall ha utsänts minst en vecka före sammanträdesdagen, om 
minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening 
ordföranden företräder. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då 
minst sex ledamöter skriftligen påkallar detta. Styrelsen äger även rätt att utse personer 
till Svenska Hembygdsförbundets årsstämma, förtroenderåd och eventuellt övriga 
arbetsgrupper, styrelser eller kommittéer. 
 

§ 6 
Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer utsedda av 
årsmötet för en tid av ett år. Suppleanter för dessa utses i samma ordning, 
 

§ 7 
Föreningens räkenskaper skall varje kalenderår vara avslutade och avlämnade till 
revisorerna före den 1 mars nästföljande år. Revisorerna skall före den 1 april ha 
fullgjort sitt uppdrag och till styrelsen överlämnat berättelse därom. 
 

§  8 
Föreningen sammanträder till årsmöte på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock 
före juni månads utgång. 
Extra föreningsmöte äger rum, då styrelsen finner lämpligt, eller sådant möte för 
uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst 20 medlemmar. Jämväl revisorerna äger  
påkalla sammankallande av extra möte. Sådant extra möte skall hållas senast 
sex veckor efter det att framställning därom gjorts. 
Tid och plats för årsmöte och extra föreningsmöte skall senast en månad i förväg 
delgivas medlemmarna genom skriftlig kallelse. 
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§  9 
Vid varje årsmöte utses en valberedning bestående av tre personer. På valberedningen 
åligger att i god tid före nästkommande årsmöte till styrelsen insända förslag till val av 
ledamöter till styrelse och två revisorer samt ersättare för revisorerna. 

 
§ 10 

Vid årsmöte och extra föreningsmöte äger varje närvarande medlem i 
Hembygdsförbundet en röst.  
 
Hembygdsföreningarna har rätt till tre röstberättigade ombud per förening. Övriga 
medlemmar har rätt att deltaga i års- och föreningsmöte utan rösträtt. 
 
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val, då utslag fälls genom 
lottning. 
Alla motioner, som skall behandlas på årsmöte eller extra föreningsmöte, skall vara 
styrelsen tillhanda senast en månad före mötet. Vid årsmöte och extra föreningsmöte må 
inga andra ärenden än de på föredragningslista upptagna bli föremål för beslut. 
 
Vid årsmötet skall förekomma: 
val av ordförande för mötet 
val av två justeringsmän 
fråga om mötets behöriga utlysande 
styrelsens berättelse om verksamheten under sistförflutna kalenderår 
revisorernas berättelse för sist förflutna kalenderår 
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
val av ordförande för ett år 
val av övriga ledamöter och ersättare i styrelsen  
Varje år väljes halva antalet ledamöter för en tid av två år. 
val av två revisorer och ersättare för dessa 
val av valberedning 
behandling av inkomna motioner 
beslut om den årliga medlemsavgiftens storlek 
 

§ 11 
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas vid två föreningsmöten, varav minst 
ett årsmöte. 
 

§ 12 
Beslut om föreningens upplösning och disposition av dess egendom skall fattas 
vid två på varandra följande årsmöten och därvid biträdas av minst 2/3 av de 
röstande. 
 


