
STADGAR FÖR OXBERGS HEMBYGDSFÖRENING 
 

Antagna av årsmötet den 6 februari 2011 
 
 

§ 1 
 

Föreningens namn mm 
 
Föreningens namn är Oxbergs hembygdsförening 
 
Föreningens styrelse har sitt säte i Oxberg, Mora kommun. 

 
Föreningen är en allmännyttig ideell förening med syften som framgår av paragraf 2, Föreningens 
ändamål  
 

§ 2     
 

Föreningens ändamål 
 
Föreningens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö, så att den blir en 
naturlig grund för ett gott liv. 
 
Föreningen skall i detta syfte arbeta för: 

• 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 
samhällsförändringar 

 
Föreningen skall också ha till ändamål att äga, förvalta och tillhandahålla fastigheter och lokaler för 
bybefolkningens gemensamma intressen. Fastigheterna skall även kunna uthyras till andra, såväl 
organisationer som enskilda. 

 
§ 3     

 
Föreningens organisation 

 
 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som utser styrelse för föreningen.  
          
 Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ. 
 

§ 4    
 

Medlemskap 
 

Den som vill främja föreningens verksamhet och vill bli medlem registreras utan särskild ansökan 
efter det att medlemsavgiften betalts. 
 
 



Medlem betalar årsavgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av årsmötet. 
 
Styrelsen skall föra medlemsförteckning, som upptar medlemmarnas namn och adress.  
 
Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse. 

    
§ 5   

 
Ordinarie årsmöte 

 
Årsmöte med föreningen skall hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelsen 
beslutar. 
 
Kallelse till årsmöte skall ske genom anslag i byn senast 8 dagar före mötet. 
 
Följande ärenden skall behandlas vid ordinarie årsmöte: 

 
1. Årsmötets öppnande. Upprop. 
2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.  
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll. 
4. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 
5. Fastställande av dagordning 
6. Årsredovisning 

a) Verksamhetsberättelse 
b) Bokslut 
c) Revisionsberättelse 
d) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

7. Arvoden till styrelseledamöter och revisorer för kommande arbetsår 
8. Regler och belopp för avgifter till föreningen 
9. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
10. Val av två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant 
11. Val av valberedning, två (2) personer, varav en sammankallande 
12. Framställningar och förslag från styrelsen samt motioner från medlemmar 
13. Fastställande av verksamhetsplan och budget 
14. Övriga frågor 

 
Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion skall vara 
föreningens styrelse tillhanda senast 20 dagar för årsmötet. 
 
Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika 
röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst, dock att vid val avgör lotten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



§ 6 
 

Extra årsmöte 
 

Extra årsmöte hålls när föreningens styrelse eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst 
1/10 av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till styrelsen. Av begäran skall framgå det 
eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat. 
 
Kallelse till extra årsmöte skall ske på samma sätt som till ordinarie årsmöte. 
 
Vid extra årsmöte får endast de ärenden behandlas som föranlett mötet och som angivits i kallelsen. 

 
§ 7  

 
Styrelse 

Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf och 
årsmötets beslut. 

 
Styrelsen består av lägst  fyra och högst sju ledamöter. 

 
Ledamöter utses för en tid av två år. Vid förstagångsval utses dock två ledamöter för en tid av ett år. 

 
Årsmötet utser ordförande. Styrelsen utser inom sig erforderliga funktionärer. Sekreterare och 
kassör utses inom eller utom styrelsen. 
 
Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

 
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller då minst två ledamöter begär det.       
 

§ 8  
 

Firmateckning 
 

Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av den eller de som styrelsen utser.    
            
 

§ 9     
 

Räkenskap och revision 
 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår utgörs av kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar 
tiden från årsmötet till och med årsmötet det närmast påföljande året. 
 
För granskning av styrelsens  förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmötet två (2) 
revisorer och en (1) revisorssuppleant. 
 
Styrelsen skall senast 20 dagar före ordinarie föreningsstämma till revisorerna överlämna uppgifter 
om föreningens ekonomiska ställning och övriga för revisionen erforderliga handlingar. 
 



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

§ 10 
 

Stadgeändring 
 

Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte. Sådant beslut måste fattas med 
minst tre fjärdedelar av avgivna röster. 
 

§ 11 
 

Upplösning av föreningen 
 

Föreningen kan upplösas genom beslut med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra 
följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. 
 
Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar tillfalla annan förening inom 
Oxbergs by för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål. 
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