
STADGAR FÖR WITTSJÖ HEMBYGDSFÖRENING

Följande stadgar antogs för Wittsjö hembygdsförening vid årsmötet  xxxx-xx-xx. 
Stadgarna är en revision av de stadgar som antogs vid föreningens bildande den 7 april 
1976.

§ 1
Namn, karaktär och geografisk hemvist

Wittsjö Hembygdsförening, nedan kallad Föreningen, är en allmännyttig, ideell förening, 
som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens verksamhetsområde är Vittsjö 
socken i Hässleholms kommun, Skåne län. Föreningen organiserar människor med 
intressen som sammanfaller med vad som anges i § 2 och 3. Föreningens säte är Vittsjö.  
 

§ 2
Grundsyn och ändamål

Föreningen är en del av det levande samhället, och ska präglas av ett humanistiskt och 
demokratiskt synsätt. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. 
Föreningens ändamål skall vara att värna om hembygdens kultur och natur, tillvarata 
äldre traditioner och bevara dessa till eftervärlden, liksom att skapa nya för framtiden.

§ 3
Verksamhetsinriktning

Föreningen ska för att nå ändamålet arbeta för att
 kunskapen om, och känslan för, hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs 

vidare till kommande generationer;
 kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla;
 kulturarv, miljö och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av 

samhället;
 med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av bygdens framtid. 

§ 4
Organisation

Medlem kan var och en bli som visar intresse för föreningen och dess verksamhet. 
Föreningen består av de personer som betalat föregående års medlemsavgift och
därmed är röstberättigade vid såväl ordinarie årsmöte som extra medlemsmöte (se 
nedan). Årsmötet är föreningens högsta beslutade organ. Årsmötet väljer styrelse samt 
ledamöter till kommittéer för särskilda delar av föreningens verksamhet. Styrelsen fattar 
alla övergripande beslut mellan årsmötena. Föreningen är medlem av Skånes 
Hembygdsförbund och därigenom ansluten till Sveriges Hembygdsförbund.

§ 5 
Årsmöte

5.1 Föreningen skall hålla årsmöte årligen senast i februari månad på tid och plats som 
styrelsen bestämmer. Alla medlemmar äger förslags- och yttranderätt samt rösträtt. Rösträtt kan 
ej utövas genom fullmakt. Styrelseledamöter äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet 
för styrelsen.

5.2 Kallelse till årsmöte ska ske senast två veckor före mötets hållande. 
 
5.3 Vid årsmötet skall följande behandlas:
a. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
b. Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokollsjusterare tillika rösträknare.
c. Fastställande av röstlängd.
c. Fastställande av dagordningen.
d. Årsredovisning: Verksamhetsberättelse, räkenskaper och bokslut, samt revisionsberättelse.



e. Fråga om ansvarighet för styrelsens ledamöter.
f. Fastställande av eventuella arvoden, traktamenten och andra ersättningar.
g. Val av styrelse. 
Styrelsen skall bestå av ordförande och fyra ledamöter som inom sig utser vice ordförande, 
kassör och sekreterare. Ordförande väljs på ett år. Styrelsen i övrigt väljs på två år och 
mandattiden utformas så att val av halva antalet ledamöter sker varje år. Två styrelsesuppleanter
skall väljas på ett år.
h. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
i. Beslut om vilka kommittéer och övriga funktionärer som Föreningen ska ha.
j. Val av ledamöter till kommittéerna, och övriga för Föreningen nödvändiga funktionärer.
k. Beslut om anslutning till Skånes Hembygdsförbund respektive Sveriges Hembygdsförbund.
l. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag till beslut.
m. Fastställande av medlemsavgift.

5.4 Motion till årsmöte kan väckas av varje medlem i Föreningen. För att kunna 
behandlas på nästkommande årsmöte skall motion tillställas styrelsen senast en månad innan 
årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över motioner och lämna förslag på tillstyrkan eller avslag med 
tillhörande motiveringar till ställningstagande. Inkomna motioner och styrelsens yttranden skall 
bifogas kallelsen till årsmötet.

5.5 Årsmötesbeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs 
votering vid personval skall denna ske genom sluten omröstning.

5.6 Protokoll från årsmötet ska finnas tillgängligt på hemsidan senast en månad efter 
mötets hållande.

 § 6
Extra medlemsmöte

Extra medlemsmöte ska hållas om styrelsen eller revisorerna finner det angeläget, eller då minst
20 procent av medlemmarna begär det i en skrivelse till ordförande. Vid extra medlemsmöte 
gäller i tillämpliga delar det som stadgas för årsmöte. Endast det eller de ärenden som finns på 
den dagordning som bifogats kallelsen får behandlas på extra medlemsmöte.

§ 7
Medlemskapets upphörande

Medlem som två på varandra följande år inte erlagt medlemsavgift anses ha lämnat Föreningen. 
Om medlem grovt motarbetat Föreningens grundsyn, ändamål och verksamhet (se § 2 och 3 
ovan) kan uteslutas genom beslut av styrelsen.

§ 8 
Stadgeändring

Ändring av stadgarna  beslutas av Föreningens årsmöte. Sådant beslut ska fattas med minst tre 
fjärdedelar av avgivna röster.  

§ 9 
Upplösning

Föreningen kan ej upplösas med mindre än att styrelsen framlagt förslag om detta, samt att 
minst tre fjärdedelar av närvarande medlemmarna så beslutar vid två på varandra följande 
medlemsmöten, varav det ena ska vara ett årsmöte. Föreningens tillgångar vid dess upplösning  
skall deponeras alternativt lämnas till organisation som minst tre fjärdedelar av medlemmarna 
beslutar om. Föreningens arkiv skall lämnas till Arkivcentrum Syd, eller annat vid den aktuella 
tidpunkten lämpligt arkiv. 


