
 

 

 
 

Stadgar för Adelsö Hembygdslag 
 
 
 
 
§ 1 Föreningen Adelsö Hembygdslag 
 
Adelsö Hembygdslag är en hembygdsförening, som är medlem i Stockholms läns 
hembygdsförbund, och därigenom ansluten till Sveriges hembygdsförbund.  
 
Hembygdsrörelsen i Sverige vilar på tre ideologiska grundpelare: humanism, demokrati och 
solidaritet. Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och 
miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv. 
 
Medlem i hembygdslaget är även medlem i Sveriges hembygdsförbund. 
 
Föreningens geografiska verksamhetsområde utgörs av Adelsön, Björkön och Kurön. 
 
Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening med syften 
som framgår av § 2. 
 
Föreningens logotyp är ”Den bakåtvända hjorten”. 
 
 
§ 2 Adelsö Hembygdslags uppgift 
 
Adelsö hembygdslags ändamål är att bidra till att bevara och sprida kunskap om vår 
hembygds historia och kultur. 
 
Hembygdslaget vill nå detta syfte bl.a. genom att 
 

• verka för att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv 
fördjupas och förs vidare till kommande generationer 

• medverka till att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer vårdas och bevaras 
samt görs tillgängliga för alla 

• värna om kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med samhälls- och 
miljöplanering 

• dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till 
bygden i nutid och gången tid 

 
 
 
 



 

 

§ 3 Medlemskap och medlemsavgift 
 
Medlemskap i föreningen erhålls utan särskild ansökan av alla som delar föreningens 
målsättning, men först efter det att medlemsavgiften betalats. Medlemsavgiften fastställs av 
årsmötet. Varje medlem äger en röst vid föreningsmöten. 
 
Person som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens arbete kan av årsmötet, på förslag 
från styrelsen, utses till hedersledamot. Hedersledamot erlägger ingen avgift, men har rösträtt 
på föreningsmöten. 
 
Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse. 
 
 
§ 4 Hembygdslagets organisation 
 
Föreningen består av de röstberättigade medlemmarna. 
 
Föreningsmötena är hembygdslagets högsta beslutande organ. 
 
Varje år hålls ett föreningsmöte i form av årsmöte. Därutöver kan extra föreningsmöten 
sammankallas efter beslut på årsmöte eller på kallelse av styrelsen. 
 
Styrelsen utses av årsmötet. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ. 
 
Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden från ett ordinarie årsmöte till nästa ordinarie 
årsmöte, medan föreningens räkenskapsår utgörs av kalenderår. 
 
 
§ 5 Årsmöte 
 
Årsmöte med föreningen ska hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelsen 
beslutar. 
 
Skriftlig kallelse till årsmöte tillställs medlemmarna senast två veckor före mötet. Kallelsen 
innehåller förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt 
revisionsberättelse. Alternativt kan verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt 
revisionsberättelse publiceras på föreningens hemsida senast två veckor före årsmötet. 
 
Årsmötet består av föreningens medlemmar och ledamöterna i föreningens styrelse. Alla 
medlemmar och styrelseledamöter äger förslags- och yttranderätt samt rösträtt. 
 
Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt. 
 
Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för 
styrelsen. 
 
 



 

 

 
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 
 
a. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt ordförande för punkten om ansvarsfrihet 
för styrelsen 
 
b. Val av två protokolljusterare och två rösträknare 
 
c. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 
 
d. Fastställande av dagordning 
 
e. Årsredovisning omfattande 

• verksamhetsberättelse 
• fastställande av resultat- och balansräkning 
• föredragning av revisorernas berättelse 
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

 
f. Fastställande av eventuella arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter samt av 
andra ersättningar 
 
g. Val av: 

• ordförande för nästkommande verksamhetsår 
• ordinarie styrelseledamöter på två år 
• styrelsesuppleanter för ett år 
• två revisorer för nästkommande verksamhetsår 
• två ersättare för revisorerna för nästkommande verksamhetsår 
• valberedning för nästkommande år om högst fem ledamöter, varav en sammankallande 

 
h. Fastställande av budget och verksamhetsplan för det framförliggande räkenskapsåret 
 
i. Fastställande av medlemsavgift 
 
j. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen. 
 
 
Frågor utöver dem som återfinns på det av styrelsen upprättade förslaget till dagordning får 
diskuteras av årsmötet under punkten övriga frågor. I sådana frågor äger mötet dock inte rätt 
att fatta beslut. 
 
Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska 
vara föreningens styrelse tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska skriftligen 
yttra sig över motionerna. I yttrandet ska återfinnas till- eller avstyrkan av motionen och 
motiven för ställningstagandet. 
 
Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika 
röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.  



 

 

 
§ 6 Extra föreningsmöten 
 
Extra föreningsmöte, dvs. ett föreningsmöte utöver ordinarie årsmöte, ska hållas när 
föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst 20 procent av 
föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande. 
 
Kallelse till extra föreningsmöte ska ske minst 30 dagar före mötets hållande. 
 
Extra föreningsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning som 
tillställts medlemmarna i samband med kallelsen. 
 
Vid extra föreningsmöte gäller i tillämpliga delar vad som stadgas för årsmöte. 
 
 
§ 7 Adelsö Hembygdslags styrelse 
 
Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med uppgiften enligt § 2 och årsmötets 
beslut. 
  
Styrelsen består av sju ledamöter och minst tre suppleanter. 
 
Styrelsens ordförande utses av årsmötet. 
 
Styrelsen ska 
 

• bland sina ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga 
funktionärer 

• förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut 
• för årsmötet avge berättelse över sin och föreningens verksamhet 
• för årsmötet presentera budget och verksamhetsplan för det kommande året 
• för årsmötet framlägga sådana övriga förslag som är av betydelse för föreningens 

verksamhet 
• utse ombud till det regionala hembygdsförbundets årsmöte 

 
Mandattiden för ordföranden är ett år.  
 
Ordinarie ledamöter har en mandattid på två år. 
 
Suppleanter har en mandattid på ett år. 
 
Den eller de ledamöter av styrelsen som förvägras ansvarsfrihet av föreningens årsmöte kan 
inte omväljas. 
 
Föreningens styrelse beslutar om ersättarnas deltagande i sammanträdena. 
 



 

 

Styrelsen kan utse funktionärer för olika uppgifter inom styrelsen liksom arbetsgrupper och 
dylikt. 
 
Föreningens styrelse sammanträder minst fyra gånger per verksamhetsår. 
Sammanträde ska alltid hållas när minst hälften av de ordinarie ledamöterna så begär. 
 
Kallelse till sammanträde ska utsändas senast en vecka i förväg. 
 
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i 
beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande 
ordförande utslagsröst. 
 
Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar. 
 
Föreningens firma tecknas dels av hela styrelsen, dels av två personer i förening utsedda av 
styrelsen. 
 
Teckningen av föreningens giro- och bankärenden sker på sätt som fastställs av styrelsen. 
 
 
§ 8 Räkenskaper och revision 
 
Föreningens räkenskaper förs per kalenderår. 
 
Styrelsen ska senast den 31 januari till revisorerna överlämna uppgift om föreningens 
ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar. 
 
Det åligger revisorerna att senast den 15 februari till styrelsen överlämna revisionsberättelse 
med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningens årsmöte. 
 
 
§ 9 Stadgeändring 
 
Ändring av föreningens stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte. Sådant beslut 
måste stödjas av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. 
 
 
§ 10 Upplösning av föreningen 
 
Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av två på varandra följande ordinarie årsmöten. 
Vid båda tillfällena ska minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna godkänna beslutet. 
 
Är föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar för förvaltning överlämnas till det 
regionala hembygdsförbundet, annan organisation, institution eller myndighet, som vill verka 
för föreningens rekonstruktion. 
 


