
 
 

STADGAR FÖR HEMBYGDSGILLET (GILLET) I KARLSTAD 

Stadgarna är fastställda vid föreningsmöte 2002-08-31 och andra gången vid årsmöte i februari 2003 samt 
reviderade efter beslut på årsmöte 2021-02-14 och förenings/medlemsmöte 2021-05-16 

 

ÄNDAMÅL, § 1 

Moment 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig 
tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja.  

Gillets verksamhet är att väcka, tillvarata och vidareföra intresset för främst folkdans, 
folkvisedans, lekar, folkmusik, sång, bygdedräkter, slöjd och hembygdskännedom 

Moment 2 Föreningen kan vara ansluten till riksorganisation eller annan organisation, beslut om inträde eller 
utträde tas av årsmöte eller medlemsmöte. 

Moment 3 Föreningen är partipolitiskt obunden. 

 

MEDLEMSKAP, § 2 

Moment 1 Medlem är den som respekterar och följer föreningens stadgar samt har erlagt medlemsavgift. 

Moment 2 Medlem som inte respekterar stadgarna eller bevisligen skadar föreningens verksamhet kan 
uteslutas av årsmöte eller ordinarie föreningsmöte 

Moment 3 Utesluten medlem kan överklaga till nästföljande årsmöte. 

Moment 4 Till hedersmedlem kan kallas person som genom visat stort intresse och avgörande insatser 
främjat gillets verksamhet. Nominering av hedersmedlem får göras av styrelsen samt av enskild 
föreningsmedlem. Styrelsen skall yttra sig över inkomna förslag. Val av hedersmedlem sker vid 
årsmöte. 

 

AVGIFTER, § 3 

Moment 1 Medlemsavgifter fastställs på årsmöte. Beslutet gäller nästkommande kalenderår. Avgiften 
erläggs senast den 15 februari. 

Moment 2 Styrelsen kan bevilja befrielse från eller nedsättning av medlemsavgift. Motiverad begäran skall 
göras skriftligt. 

Moment 3  Hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgift. 

 

STYRELSE OCH FÖRVALTNING, § 4 

Moment 1 Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs på årsmötet. 

Moment 2 Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter: ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör 
samt minst en ledamot utan särskild funktion. 

Moment 3 Ordföranden väljs vid årsmöte för ett år, övriga ledamöter växelvis för två år. (Ena året väljs vice 
ordförande, kassör och hälften av övriga ledamöter, andra året sekreterare och övriga ledamöter). 
Dessutom väljs minst 2 suppleanter för en tid av ett år. Avgår ledamot under mandattiden skall 
kompletteringsval genomföras vid ordinarie föreningsmöte.  



 
 
Moment 4 Styrelsen skall leda föreningens arbete, se till att fattade beslut verkställs samt fullgöra de uppdrag 

som i övrigt lämnas den samt i övrigt intresserat och målmedvetet arbeta för föreningens bästa. 

 

 Vid årsmötet skall styrelsen i verksamhetsberättelse lämna rapport avseende det gångna årets 
verksamhet. 

Moment 5 Vid årsmöte skall två revisorer och en revisorssuppleant väljas liksom valberedning om minst 
två personer av vilka en skall vara sammankalla. 

Moment 6 Ordföranden leder förhandlingar, är sammankallande inom styrelsen samt representerar 
föreningen och för, om inget annat beslutas, dess talan. 

Sekreteraren sköter föreningens korrespondens och utfärdar kallelser samt ansvarar för att 
protokoll förs vid styrelsemöten. Kassören förvaltar föreningens medel och är ansvarig för 
bokföringen. Styrelsen utser ansvarig för medlemsregistret. 

Firmatecknare är ordförande och kassör, var för sig. 

Styrelsen skall låta föra nödvändig inventarieförteckning. 

Styrelsen sammanträder minst en gång i kvartalet. Styrelse n är beslutsmässig då mer än hälften 
av ordinarie ledamöter är närvarande. 

 

ÅRSMÖTE, § 5 

Moment 1 Årsmöte skall genomföras senast den sista februari. Kallelse skall utsändas minst sex veckor 
före årsmöte. 

 Enskilda medlemmars förslag (motioner) skall vara skriftliga och lämnas till styrelsen minst 
fyra veckor före årsmötet. 

Dagordning, styrelsens förslag (propositioner) och dess yttrande över inlämnade motioner skall 
vara föreningens medlemmar tillhanda senast en vecka före årsmötet. 

Moment 2 Vid årsmötet skall följande punkter behandlas: 

1. Mötets öppnande och fråga om dess behöriga utlysande 
2. Justering av röstlängd 
3. Fastställande av dagordning 
4. Val av ordförande, sekreterare och två protokollsjusterare, tillika rösträknare, 

för mötet. 
5. Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelse. 
6. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 
7. Motioner och propositioner 
8. Beslut avseende ekonomi 

a. medlemsavgifter för nästkommande kalenderår 
b. övriga avgifter, för innevarande verksamhetsår 
c. innevarande års budget 

9. Presentation av nya medlemmar 
10. Fastställande av antal styrelsemedlemmar för innevarande verksamhetsår. 
11. Fastställande av sektioner för innevarande verksamhetsår. 
12. Val av ordförande enligt § 4 moment 2. 
13. Val av övriga styrelseledamöter enligt § 4 moment 2. 
14. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant. 
15. Val av övriga funktionärer 



 
 

16. Val av valberedning 
17. Under punkt 3 anmälda ärenden   
18. Avslutning 

Moment 3 Val och omröstning sker öppet såvida inte någon begär sluten omröstning. Vid lika röstetal 
gäller den mening som omfattas av mötets ordförande. 

Närvarande medlem äger en röst Röstning genom fullmakt är inte tillåten 

Moment 4 För rösträtt i ekonomiska frågor vid årsmötet krävs uppnådd myndighetsålder. 

Moment 5 Årsmötet får inre fatta beslut i ärenden som väckts under p 17 i dagordningen. Mötet kan dock 
med ¾ majoritet besluta annat. 

Moment 5 Protokoll från årsmötet skall utsändas till medlemmarna. 

 

FÖRENINGSMÖTE, § 6 

Förutom årsmötet skall ett ordinarie föreningsmöte, s.k halvårsmöte, genomföras under 
perioden april - september. 

 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER, § 7 

Moment 1 Medlem och ledare är skyldig rätta sig efter stadgar och styrelsebeslut. 

Moment 2 Verksamhet inom föreningens olika grenar planeras av respektive verksamhetsledning inom 
ramen för av årsmötet fastställd budget och inriktning samt styrelsebeslut under året. 

Moment 3 Medlem, som utan giltig anledning uteblir från uppdrag som denne åtagit sig, kan bli utesluten 
ur föreningen. Klagomål skall skriftligen inlämnas till styrelsen. 

Moment 4 Vid särskilda aktiviteter, såsom längre resor och dylikt, får den medlem delta som varit medlem 
också kalenderåret före. Styrelsen kan besluta om avsteg från detta. 

 

FÖRENINGENS UTMÄRKELSETECKEN, § 8 

Föreningens utmärkelsetecken är Silverluren och Guldluren. För dessa finns särskilda statuter. 

 

FÖRENINGENS UPPLÖSNING, § 9  

Vid beslut om föreningens upplösning skall minst ¾ av de närvarande vara eniga därom vid två 
på varandra följande årsmöten. Om föreningen upplöses skall dess egendom tillfalla ändamål 
som nära ansluter till Hembygdsgillets syfte enligt beslut  av årsmötet. 

 

STADGEÄNDRINGAR, § 10 

Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall fattas på två på varandra följande 
föreningsmöten varav ett årsmöte samt på vardera mötet biträdas av minst 2/3 av de avgivna 
rösterna. 

 


