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Stadgar för Norra Allbo Hembygdsförening 

DEFINITIONER 

Föreningen Avser i detta fall Norra Allbo Hembygdsförening. 

Värendsbygder Avser föreningens års- och hembygdsbok. 

Familjemedlem Avser anhörig till medlem vilken mot reducerad medlemsavgift 
erhåller familjemedlemskap men inte erhåller Värendsbygder 
kostnadsfritt. I övriga avseenden tillika medlem. 

Stödjande medlem Frivilliga personer eller organisationer som är intresserade av att 
på olika sätt stödja föreningens arbete och främja 
hembygdsarbetet. 

 

§ 1 FÖRENINGENS NAMN, VERKSAMHETSOMRÅDE OCH KARAKTÄR 

1.1 Föreningens namn är Norra Allbo Hembygdsförening som är en partipolitiskt och religiöst 
obunden, allmännyttig ideell förening. Föreningen är öppen för alla som sympatiserar med 
föreningens verksamhet och ändamål som framgår av föreningens ändamål § 2.  
 
1.2 Föreningens geografiska verksamhetsområde utgör norra delen av Allbo härad och 
består av socknarna Blädinge, Aringsås (Alvesta), Lekaryd, Härlöv, Ör, Moheda, Slätthög, 
Mistelås, Kvenneberga och Hjortsberga.  
 
1.3 Föreningens säte utgår från hembygdsgården - Riksdagsmannagården i Alvesta. 

§ 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 

2.1 Föreningens ändamål är att väcka och förstärka kärleken till hembygden samt att vårda 
och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv. 
 
2.2 Föreningen ska i detta syfte arbeta för: 
 

- att verka för natur och kulturvård 
- att genom dokumentation bevara traditioner, minnen, sägner, berättelser och alla 

slags uppgifter av intresse för bygden 
- att verka för att alla föremål och platser av kulturhistoriskt värde tillvaratages och 

underhålles på ett värdigt sätt 
- att medverka till att gamla och skyddsvärda byggnader åsätts k-märkning 
- att årligen utge års- och hembygdsboken Värendsbygder 
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§ 3 FÖRENINGENS ORGANISATION 

3.1 Föreningen består av röstberättigade medlemmar och stödjande medlemmar som är 
intresserade av att på olika sätt stödja föreningens arbete och främja hembygdsarbetet.  
 
3.2 Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman som utser styrelse för föreningen. 
Mellan årsstämmorna är styrelsen föreningens högsta beslutande organ. Föreningen 
verksamhetsår utgörs av kalenderår. 
 
3.3. Samtliga sammanträden i eller utanför föreningen där föreningen är representerad ska 
av föreningen protokollföras och förvaras i föreningens arkiv. 

§ 4 MEDLEMSKAP OCH AVGIFTER 

4.1 Medlemskap kan erhållas av envar som intresserar sig i föreningens ändamål. Medlem är 
den som erlagt medlemsavgift, som årsstämman äger bestämma. Medlemskapet är 
bindande tills uppsägning sker. Envar medlem erhåller Värendsbygder kostnadsfritt. Anhörig 
till medlem kan mot reducerad medlemsavgift tilldelas familjemedlemskap vilken dock inte 
erhåller Värendsbygder kostnadsfritt. 
 
4.2 Fysisk eller juridisk person som vill stödja hembygdsarbetet genom ekonomiska bidrag 
eller på annat sätt kan av styrelsen anslutas som stödjande medlem. 
 
4.3 Medlem eller övrig person som på ett utomordentligt sätt under en längre tid verkat för 
föreningens ändamål genom att väcka och förstärka kärleken till hembygden enligt § 2 kan 
på förslag från styrelsen väljas till hedersmedlem av årsstämman. Hedersmedlem erhåller 
Värendsbygder kostnadsfritt.  
 
4.4 Medlem som på något sätt motverkar föreningen och dess verksamhet och ändamål eller 
på något annat sätt skadar föreningen kan på förslag uteslutas ur föreningen av årsstämman. 

§ 5 LOKALT SAMARBETE 

Föreningen kan inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål 
sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak. Beslut om inträde i och utträde ur 
sådana sammanslutningar fattas av föreningens styrelse som också beslutar om föreningens 
representation.  
 
 
 



 
 

Dnr NAH 2021-00002 

2021-04-27 
 

 

  5 (9) 
 
 
 
 
 

 

§ 6 BILDANDET AV SÄRSKILDA ASSOCIATIONER 

För ändamål som gagnar föreningens intressen kan årsstämman besluta om bildandet av 
särskilda associationer, såsom aktiebolag, ekonomisk förening, stiftelse, ideell förening eller 
annat. Sådana beslut kan även gälla förvärv av aktier och andelar. 

§ 7 ORDINARIE ÅRSTÄMMA 

7.1. Årsstämman hålls årligen och senast den 30 juni på tid och plats som styrelsen beslutar. 
 
7.2 Årsstämman består av föreningens medlemmar och ledamöter i föreningens styrelse. 
Samtliga medlemmar och styrelseledamöter äger förslags- och yttranderätt samt rösträtt 
med förbehåll av stödjande medlemmar som endast har förslags- och yttranderätt men ej 
rösträtt. Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.  
 
7.3 Årsstämman skall kungöras på föreningens hemsida eller tillika kanal och i minst en 
offentlig kanal senaste två veckor före årsstämman. Skriftlig kallelse och 
årsstämmohandlingar skall kungöras medlemmarna senast två veckor före årsstämman. 
 
7.4 Medlem kan senast två månader före årsstämman lämna motion till styrelsen. Motionen 
och styrelsens yttrande däröver skall sedan behandlas på kommande årsstämma. 
Protokollsutdrag för årsstämmans behandling av motionen skall snarast tillställas den som 
inlämnat densamma.  
 
7.5 Varje medlem äger en röst vid årsstämman (styrelsemöte – ledamot), beslut fattas med 
enkel majoritet eller votering om så begärs utom då dessa stadgar föreskriver annat. Begärs 
votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.  
 
7.6 Ordföranden avger alltid sin röst sist av de röstande, vid lika röstetal gäller det förslag 
som biträdes av ordföranden.  
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7.7 Vid ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas: 
 

1. Årsstämmans öppnande 
2. Fråga om årsstämmans stadgeenliga utlysande 
3. Fastställande av röstlängd 
4. Val av årsstämmofunktionärer: 

- stämmoordförande 
- stämmosekreterare 
- en justerare jämte ordföranden justera protokollet 
- två rösträknare 

5. Fastställande av dagordning 
6. Fastställande av årsredovisning 

- Verksamhetsberättelsen 
- Bokslut inklusive resultat- och balansräkning 
- Föredragning av revisorernas berättelse 

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
8. Val av: 

- Styrelsens ordförande för det kommande verksamhetsåret 
- Hälften styrelseledamöter för de två kommande verksamhetsåren 
- Ersättare för styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret  
- Två revisorer jämte två personliga ersättare för det kommande verksamhetsåret 
- Tre ledamöter till valberedning jämte en icke personlig ersättare varav en 

sammankallande för det kommande verksamhetsåret 
- Redaktionskommitté för Värendsbygder varav en sammankallande för de två 

kommande verksamhetsåren 
9. Beslut om medlems- och familjemedlemsavgift för det kommande verksamhetsåret 
10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 
11. Fastställande av budget och verksamhetsplan för minst det framförliggande 

räkenskapsåret och verksamhetsåret 
12. Övriga frågor 
13. Årsstämman avlutas 

 
*Fråga utöver dem som återfinnes på det av styrelsen upprättade förslaget till 
dagordning får diskuteras av årsstämman endast om tre fjärdedelar av de röstberättigade så 
beslutar. Beslut får ej fattas i sådana frågor. 
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§ 8 EXTRA ÅRSTÄMMA 

8.1 Extra stämma skall hållas när styrelsen anser det vara erforderligt. Styrelsen är skyldig att 
kalla till extra stämma när antingen en revisor eller minst 10 procent av föreningens 
medlemmar så begär det skriftligen till föreningens styrelse. 
 
8.2 En extra årsstämma kan endast behandla och besluta i de ärenden som föranlett 
stämman. 
 
8.3 Skriftlig kallelse skall kungöras medlemmarna senast 14 dagar före stämman. I övrigt 
gäller vad som stadgas för ordinarie årsstämma § 7. 

§ 9 FÖRENINGENS STYRELSE 

9.1 Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med föreningens ändamål § 2 och 
årsstämmans beslut. Ansvarar för föreningens verksamhet och tillgångar, härutöver åligger 
det styrelsen att:  

- Framställa och av ordinarie årsstämma förelägga budget och verksamhetsplan, minst 
för framförliggande räkenskapsår och verksamhetsår 

- Framställa och av ordinarie årsstämma förelägga sådana övriga förslag som är av 
betydelse för föreningens verksamhet 

- Säkerställa att föreningen lever upp till aktuella åtaganden och skyldigheter samt att 
tillgodose föreningens öppethållande  

- Ansvara för att verksamheten bedrivs på ett lagenligt och korrekt sätt iakttagande av 
de lagar och föreskrifter som gäller 

- Svara för föreningens bokföring, medlemsadministration, förvaltning och utveckling 
 

9.2 Föreningens styrelse ska bestå av åtta ordinarie ledamöter jämte ordförande, med fyra 
icke personliga ersättare. Samtliga väljs av föreningens årsstämma. Mandattiden för 
ordföranden och ersättare är ett år och för övriga ledamöter två år. Dessa utses på så sätt 
att hälften väljs vid varannan årsstämma.  
 
9.3 Ordförande skall kalla till styrelsemöte vid behov, dock minst en gång per kvartal, eller 
när minst hälften av styrelseledamöterna önskar. Detta enligt anvisningar av styrelsens 
sammanträdesplan. 
 
9.4 Styrelsen är beslutmässig när minst hälften av styrelseledamöterna och tjänstgörande 
ersättare deltar i sammanträdet. Om ersättare är närvarande jämte sin ordinarie ledamot 
har ersättaren ingen rösträtt. I övrigt gäller vad som stadgas för ordinarie årsstämma § 7, 
stycke 7.5 och 7.6.  
 
9.5 Styrelsen skall vid första sammanträdet efter årsstämman konstituera sig genom att utse 
bland ledamöterna vice ordförande, sekreterare, kassör, arkivansvarig, 
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kommunikationssamordnare och medlemsansvarig samt att godkänna föreningens 
firmatecknare.  
 
9.6 Styrelsen kan utse funktionärer för olika uppgifter liksom inom styrelsens arbetsgrupper, 
kommittéer och dylikt.  
 
9.7 Föreningens firma tecknas efter att styrelsen enligt § 9, stycke 9.5 godkänt ordförande 
och kassör att var för sig teckna föreningens firma med förbehåll av att styrelsen utöver den 
dagliga verksamheten först måste godkänna firmans tecknande för undertecknade 
firmatecknare.  
 
9.8 Av föreningen tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och tv, 
och som faller under tryckfrihetsförordningen är utgivaren ensam ansvarig. Utgivaren utses 
av föreningens styrelse. 

§ 10 VALBEREDNING 

10.1 Valberedningen väljs av årsstämman med förslag från eller inkomna förslag till 
styrelsen. 
 
10.2 Valberedning skall till årsstämman lämna förslag till val av styrelseledamöter jämte 
ordförande med icke personliga ersättare, revisorer jämte personliga ersättare samt till 
redaktionskommitté med sammankallande.  
 
10.3 Valberedningens kompletta förslag ska vara klart senast två veckor före årsstämman 
och delges föreningens ordförande. 
 
10.4 Som styrelseledamot och ersättare kan endast den som är medlem i föreningen väljas. 
Ledamot i valberedning får heller inte vara en styrelseledamot eller en ersättare. 

§ 11 RÄKENSKAPER OCH REVSION 

11.1 Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.  
 
11.2 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper svara föreningens 
revisorer jämte personliga ersättare för.  
 
11.3 Föreningens räkenskaper samt resultaträkning och balansräkning vid verksamhetsårets 
utgång ska tillställas revisorerna senast den 15 mars. Revisorerna skall avge sin 
revisionsberättelse till ordförande senast den 31 mars. 
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§ 12 REDAKTIONSKOMMITÉ OCH VÄRENDSBYGDER 

12.1 Redaktionskommittén ansvarar för upprättandet och utgivandet av Värendsbygder, 
medan styrelsen har det yttersta ansvaret för utgivandet. 
 
12.2 Ordförande ansvarar för att tillgodose redaktionskommittén med aktuella uppgifter om 
föreningen till Värendsbygder såsom årsredovisning m.m.  
 
12.3 Värendsbygder ska senast sista fredagen i oktober månad vara färdig och klar för 
distribution. 
 
12.4 Författare till Värendsbygder erhåller kostnadsfritt två exemplar av boken utöver ev. 
medlemsbok vilken redaktionskommittén ansvarar för att distribuera. 

§ 13 STADGEÄNDRING 

Stadgeändringar kan beslutas av årsstämman efter förslag från styrelsen när minst två 
tredjedelar av de röstberättigade deltagarna på årsstämman så beslutar. 

§ 14 FÖRVÄRV OCH FÖRSÄLJNING AV FAST OCH LÖS EGENDOM 

Föreningen kan som juridisk person förvärva rättigheter, iklädda sig skyldigheter, köpa och 
sälja fastigheter, aktier, andelar och dylikt. 

§ 15 UPPLÖSNING 

15.1 Årsstämma med efterföljande extra stämma kan upplösa föreningen om minst fyra 
femtedelar av de röstberättigade är närvarande vid de båda stämmorna och så beslutar. 
Kallelse till beslutad extra stämma gäller vad som stadgas för extra årsstämma § 8. 
 
15.2 Är föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar överlämnas i första hand till de 
lokala hembygdsföreningarna inom föreningens verksamhetsområde och i andra hand till 
Kulturparken Småland AB (tidigare Smålands museum). 
 


