
STADGAR 
för ideella föreningen Åseda Hembygdsförening, bildad år 1933, i Uppvidinge kommun. 

Organisations nummer 829501-0030. Stadgarna är senast ändrade vid årsmötet den 2010-03-10. 
 
$ 1 Uppgift 
Föreningens ändamål är att inom Åseda socken med omnejd värna känslan för hembygden, dess natur, kultur och traditioner. 
Att aktivt verka för att bevara bygdens kultur, landskapsmiljö och fornminne. 
Att dokumentera, samla och vårda intressanta föremål, handlingar och skeende med anknytning till bygden, i nutid och i 
gången tid.  
Att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.  
Att åskådliggöra de samlingar, och sprida den kunskap, som föreningen förfogar över. 
Föreningen skall vara partipolitiskt obunden samt vara ansluten till regionalt hembygdsförbund. 
  
$ 2 Medlemskap och avgifter 
Medlemskap i föreningen erhålls av envar som ansluter sig till föreningens målsättning och erlägger den årliga avgift som 
beslutas på årsmötet. 
Över föreningens medlemmar upprättas av styrelsen en medlemsförteckning. 
  
$ 3 Organisation 
Föreningens aktiviteter under året planeras av styrelsen och fastställs vid årsmötet, och den löpande verksamheten leds av 
styrelsen eller av styrelsen utsedd representant. 
Styrelsen skall bestå av ordförande och minst sex ledamöter. 
Udda år väljs ordförande och minst tre ledamöter, jämna år väljs ordförande och de övriga ledamöterna. 
Styrelsen konstituerar vice ordförande, kassör, sekreterare, firmatecknare och övriga funktionärer. 
Styrelsen äger fatta beslut då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. 
Ordföranden tillsammans med övriga styrelseledamöter förvaltar med eget ansvar föreningens egendom, samlingar och 
penningmedel på bästa sätt. 
Vid årsmötet väljs revisorer och suppleant att granska räkenskaper och förvaltning. 
Räkenskaperna förs per kalenderår. Bokslut skall upprättas och revideras senast den 1:a mars påföljande år. 
Verksamhetsåret för föreningen är tiden från årsmötet till och med nästkommande. 
I övrigt arbetar styrelsen i enlighet med riktlinjerna i $ 1. 
Valberedningen består av tre ledamöter varav en sammankallande. Valberedningen skall före årsmötet tillfråga dem vilkas 
mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast årsmötet skall valberedningen meddela 
styrelsen sitt förslag av omval eller nyval.  
 
$ 4 Föreningsmöte 
Föreningsmöte hålles enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen. 
Årsmöte hålles senast den 1:a april, på tid och plats som styrelsen bestämmer. 
Kallelsen utsändes till medlemmarna senast en vecka före mötet. 
Följande ärende skall förekomma på årsmötet: 
1. Fastställande av dagordning. 
2. Val av funktionärer för årsmötet. 
3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. 
4. Styrelse och ekonomisk berättelse. 
5. Revisionsberättelse. 
6. Fråga om ansvarsfrihet. 
7. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat. 
8. Fastställande av årsavgift. 
9. Val av styrelse (enligt $ 3). 
10. Val av två revisorer samt revisorsuppleant. 
11. Val av ombud för regionalt hembygdsförbund. 
12. Val av ledamöter och sammankallande i valberedningen. 
13. Behandling av styrelsens förslag. 
14. Behandling av motioner, inlämnade till styrelsen senast den 1:a feb. före årsmötet. 
15. Övriga frågor. 
  
$ 5 Stadgeändring 
Stadgeändring kan ske genom beslut vid två föreningsmöten varav ett årsmöte, om förslaget kungjorts i kallelsen. 
För ändring av stadgarna fodras två tredjedels majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna. 
  
$ 6 Upplösning 
Beslut om upplösning av hembygdsföreningen skall fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöte. Vid båda tillfällena 
fordras två tredjedels majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna. 
Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till det regionala hembygdsförbundet, annan 
organisation, institution eller myndighet, som vill verka för föreningens rekonstruktion, snarast möjligt. 
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