
 
 

 

Föreningsstadgar 

Antagna 2018-02-25 

 

§1 
Färila Hembygdsförening har till ändamål att på alla sätt tillvarataga och värna om den gamla 
sockenkulturen samt att genom praktisk verksamhet av olika slag väcka och vidmakthålla intresset 
för hembygdens skiftande angelägenheter. Dessutom att vårda hembygdsgården och tillse att ett 
vackert och funktionellt gårdstun runt de uppförda husen upprätthålls.  

Föreningen strävar efter att hålla gården tillgänglig för aktiviteter där människor i alla åldrar kan 
finna värdiga nöjen och därigenom vara en del i samhället som skapar trivsel i bygden. Föreningen 
skapar en möjlighet för den gamla kulturen att smälta samman med det nya i tiden. 
 

§2 
Medlemskap erhålls av var och en som intresserar sig för föreningens syften. Årsavgiftens storlek 
beslutas vid årsmöte. Ständigt medlemskap erhåller var och en som erlägger ett engångsbelopp på 
20 gånger årsavgiften. 
 

§3 
Föreningens angelägenheter vårdas av en styrelse, bestående av en ordförande vilken väljs vid 
årsmöte och skall ha en mandattid av ett år, samt sex till tio ledamöter vilka ska ha en mandattid av 
två år. Ledamöternas uppgift fördelas vid konstituerande sammanträde vald av styrelse. Inom 
denna styrelse ska utses ett arbetsutskott bestående av tre personer, som i brådskande fall kan 
verkställa redan fattade beslut samt i detaljfrågor företa beslut i anslutning härtill. 
 

§4 
Styrelsen har till uppgift att leda föreningens verksamhet, att omhänderhava och på bästa sätt 
förvalta föreningens penningmedel och egendom samt i övrigt vårda föreninges ägodelar. 

Styrelsen ska till föreningens årsmöte avgiva årsberättelse samt ska föreningens räkenskaper vara 
granskade.  
 

 



 
 

 

§5 
Ordförande och kassör ska var för sig teckna firmans namn. Kassör har rätt att uppbära och kvittera 
föreningens tillkommande medel varhelst dessa finns tillgängliga för utbetalning.  
 

§6 
Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår. Årsmötet bör hållas före första april varje år och 
meddelas minst en vecka i förväg genom annons i ortsorgan som styrelsen bestämmer. 

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas: 

• Val av ordförande och sekreterare samt två justeringsmän för årsmötet. 
• Föredragning av styrelsens årsberättelse. 
• Föredragning av revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
• Val av sex till tio styrelseledamöter. 
• Val av ordförande för ett år. 
• Val av två revisorer samt en suppleant. 
• Fastställande av årsavgift. 
• Nya eller bordlagda frågor. 

 

§7 
Om minst tio medlemmar ingiver skriftlig begäran till styrelsen kan extra möte utlysas. Varje ärende 
bör dock före mötet först behandlas av styrelsen. 
 

§8 
Vid omröstning inom styrelsen gäller enkel majoritet, såvida inte ärendet gäller ändring av 
stadgarna då tvåtredjedels majoritet fodras. I sådant fall bör stadgeändringen tillställas styrelsen 
skriftligen minst två månader före årsmötet. Sluten omröstning företages då medlem vid årsmötet 
då fordrar. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst, utom vid val då utgången avgöres genom 
lottning. 
 

§9 
I fall föreningen upphör ska dess tillgångar tillfalla Färila Församling som i så fall har att fortsätta 
rörelsen under för församlingen lämpliga former.  


