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STADGAR 
FIRMA, KARAKTÄR OCH SÄTE 

§ 1. Föreningens firma är Hejde Sockenförening. Föreningen är en politiskt och religiöst obunden allmännyttig 

ideell förening med syften som framgår av paragraf 2, ”Ändamål”. 

För att främja sitt ändamål ska föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till 

Bygdegårdarnas Riksförbund och Gotlands Hembygdsförbund och är därigenom ansluten till Sveriges 

Hembygdsförbund. Medlem i föreningen är därmed även medlem i riksförbundet Sveriges Hembygdsförbund. 

och har rätt att delta i Sveriges Hembygdsförbunds årliga riksstämma.  

Föreningens säte är i Gotlands kommun, Gotlands län. 

ÄNDAMÅL 

§ 2. Föreningens verksamhet vilar på tre ideologiska grundpelare: humanism, demokrati och solidaritet. 

Föreningen finns till på bygdens initiativ och ska bidra till såväl lokal utveckling som gemenskap där den verkar. 

Genom sin verksamhet och andra insatser ska föreningen erbjuda meningsfulla aktiviteter för att stärka 

bygdens attraktionskraft. Föreningen ska med denna målsättning arbeta för:  

 att Hejde bygdegård underhålls och för framtiden bevaras för att fylla sin funktion som samlingslokal 

och central träffpunkt för bygdens folk. 

 att bygdegården opartiskt och på skäliga villkor kan hyras ut till föreningens medlemmar, enskilda, 

ideella organisationer, företag och offentliga myndigheter, som önskar använda lokalen förutsatt att 

de delar föreningens demokratiska värderingar. 

 att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till 

kommande generationer.  

 att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla. 

 att värna om kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med samhällsförändring. 

 bygdens kulturella utveckling, bl.a. genom egna kulturaktiviteter samt möjliggöra kulturella 

arrangemang för dem som hyr lokalen. 

INTRÄDE  

§ 3. Medlemskap i föreningen erhålls av fysisk eller juridisk person som vill främja föreningens ändamål och 

verksamhet. 

AVGIFTER 

§ 4. Medlem betalar årsavgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av föreningsstämma. 

HEDERSMEDLEM 

§ 5. Person som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens arbete kan av ordinarie föreningsstämma, på 

förslag från styrelsen, utses till hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från årsavgift. 
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UTTRÄDE 

§ 6. Medlem, som önskar utträda ur föreningen, ska anmäla detta till styrelsen.  

UTESLUTNING 

§ 7. Bryter medlem mot dessa stadgar, skadar på annat sätt föreningen, motarbetar dess syften eller avstår 

från att erlägga avgifter enligt överenskommelse kan styrelsen, om den är enhällig, eller föreningsstämma 

utesluta medlemmen ur föreningen. 

Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning, äger hänskjuta frågan till föreningsstämmans prövning. 

MEDLEMSFÖRTECKNING 

§ 8. Det åligger styrelsen att föra medlemsförteckning i enlighet med de lagar och regler som är tillämpliga 

gällande hantering av personuppgifter.  

ORGANISATION 

§ 9. Föreningen består av röstberättigade medlemmar. Som röstberättigad medlem räknas medlemmar som 

betalt medlemsavgift för något av de verksamhetsår som avhandlas på föreningsstämman. 

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Mellan föreningsstämmorna är styrelsen högsta 

beslutande organ. 

Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden från en ordinarie föreningsstämma till och med nästa ordinarie 

föreningsstämma. 

FÖRENINGSSTÄMMA 

§ 10. Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före den 10 mars. 

Extra föreningsstämma hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/5 av 

föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de 

ärenden som medlemmarna vill ha behandlat. Uppstår vakans bland föreningens funktionärer under 

mandattiden, väljes ersättare på extra föreningsstämma. 

Vid föreningsstämma har varje medlem, som ej begärt utträde eller uteslutits, en röst. 

Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om icke sluten begärs. Votering vid personval ska 

ske med slutna sedlar. 

Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. Lika röstetal vid val avgörs genom lottning. 

§ 11. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande 

2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare 

3. Fastställande av röstlängd 

4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera stämmans protokoll 

5. Godkännande av kallelse 
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6. Styrelsens årsredovisning för det gångna räkenskapsåret samt verksamhetsberättelsen 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter det gångna räkenskapsåret 

10. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

11. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen 

senast 10 dagar före föreningsstämman 

12. Redovisning av budget- och verksamhetsplan 

13. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer 

14. Val av ordförande i föreningen 

15. Beslut om antal styrelseledamöter 

16. Val av övriga styrelseledamöter 

17. Val av ledamöter till kommittéer samt kommittéansvariga 

18. Val av revisorer samt suppleanter 

19. Val av ombud och suppleanter till Bygdegårdsdistriktets stämma och Gotlands 

Hembygdsförbunds årsmöte. 

20. Val av ombud till övriga föreningar 

21. Val av valberedning, bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande 

22. Beslut om belopp och regler för nästkommande års årsavgift 

23. Vid stämman väckta frågor 

§ 12. På extra föreningsstämma får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelse. 

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 

§ 13. Kallelse till föreningsstämma ska ske skriftligen genom brev eller e-post senast 14 dagar före stämman. 

STYRELSE 

§ 14. Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst 5 och högst 7 ledamöter. 

Ordförande väljs på ett år. Ledamöter utses växlingsvis för två år.  

Föreningen skall verka för att ha en jämn könsfördelning i styrelsen. 

§ 15. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst två av styrelsens ledamöter 

hos ordföranden skriftligen begär sammanträde. 
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§ 16. Styrelsen är beslutsför när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter. Beslut 

fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör. 

§ 17. Det åligger styrelsen att med iakttagande av dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter. 

Styrelsen kan delegera delar av verksamheten till kommittéer. I sådant fall ska styrelsen, till valberedningens 

sammankallande senast 6 veckor före ordinarie föreningsstämma, meddela antal kommittéer, deras uppdrag 

och antal ledamöter. 

Styrelsen ska i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund och Gotlands Hembygdsförbund insända 

fastställd årsavgift samt de rapporter och upplysningar som förbunden infordrar. 

Styrelsen äger med inteckning för gäld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande 

ledamöter är eniga om beslutet. 

FIRMATECKNING 

§ 18. Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av den eller dem styrelsen därtill utser. 

RÄKENSKAPER 

§ 19. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december. 

Räkenskaperna ska föras i enlighet med gällande lag och anvisningar. 

Styrelsen ska senast 20 dagar före ordinarie föreningsstämma överlämna sina redovisningshandlingar till 

revisorerna. 

REVISORER 

§ 20. Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av två av föreningsstämma utsedda 

revisorer. 

Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie föreningsstämma. 

ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR  

§ 21. Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av två, på varandra följande stämmor, varav minst en ska vara 

ordinarie föreningsstämma. Beslutet ska för att vara gällande på den senare stämman ha biträtts av minst 2/3 

av de röstande. 

LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING 

§ 22. Beslut om föreningens trädande i likvidation fattas av två, på varandra följande stämmor, varav minst en 

ska vara ordinarie föreningsstämma. Beslutet skall för att vara gällande på den senare stämman ha biträtts av 

minst 2/3 av de röstande. På den senare stämman utses 2 likvidatorer som skall avsluta föreningens 

verksamhet. 

Om föreningen upplöses, ska föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller 

organisation enligt föreningsstämmans beslut, för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål. 

Ovanstående stadgar har antagits på ordinarie föreningsstämma den 1 mars 2020 och på ----------

------------------------------------------------------------  den [DAG/MÅNAD/ÅR]. 

 


