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Normalstadgar (Ideell länshemslöjdsförening/förbund) 

Antagna 2013-05-25. (Tidigare normalstadgar antogs 1987-05-20) 
 

 

 STADGAR 
för____________________länshemslöjdsförening/förbund 
 

Ändamål § 1 X-länshemslöjdsförening/förbund har till uppgift att främja 
Hemslöjden i Sverige och dess utveckling inom länet.  
För att fullgöra dessa uppgifter ska föreningen/förbundet 
 bl. a.  
 

 ta vara på medlemmarnas intressen utifrån 
hemslöjdens värdegrund och med hemslöjds-
traditionen som grund stimulera till utveckling och 
nyskapande inom hemslöjden samt verka för att 
tekniskt och konstnärligt kunnande inom hemslöjden 
bevaras och utvecklas;  
 

 arbeta för tillverkning och spridning av fullgott 
slöjdmaterial samt se till att hemslöjdens produkter 
håller en jämn och god kvalitet; 
 

 verka för en hög standard på undervisning i hemslöjd; 
 

 bedriva konsulterande verksamhet på hemslöjdens 
område och stödja konsulentarbetet;  
 

 lämna information, anordna kurser, föredrag och 
utställningar för att sprida kännedom om hemslöjden 
och dess utveckling;  
 

 verka för försäljning av hemslöjd. 
 

Anslutning till 
S

H

R 

 

§ 2   Föreningen/förbundet ska vara ansluten till Svenska 
  Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR) 
   

  För föreningen/förbundet gäller i tillämpliga delar stadgarna 
  för SHR. Gällande § 5, § 17 och § 18. 
 

Medlemskap § 3 Till medlemmar i föreningen/förbundet kan antas; 
 

a) hemslöjdsförening eller motsavarande inom länet, som 
har till uppgift att främja hemslöjd i Sverige (ideell 
förening) 
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b) annan ideell hemslöjdsförening eller motsvarande 
inom länet, som tillverkar och/eller försäljer hemslöjd. 
 

c) enskild person som inte kan bli medlem i förening som 
anges i a) eller b) ovan.  

            Där lokal hemslöjdförening finns ska medlemskap 
            sökas i denna. 
 
Familjemedlemskap tillämpas. 
 

Ansökan om 
medlemskap 

§ 4 Den hemslöjdsförening eller motsvarande som vill bli  
medlem i länsföreningen/förbundet skall lämna in en  
ansökan om medlemskap tillsammans med föreningens  
stadgar till länsföreningens/förbundets styrelse.  
Ansökan ska göras av den sökande föreningens styrelse. 
Ansökan prövas och beslutas av länsföreningens/förbundets 
styrelse. 
 
Enskild person anmäler sitt medlemskap genom att betala 
årsavgift.  
 
Familjemedlemskap anmäls genom att betala årsavgift. 

 
Årsavgift 

 
§ 5 Årsavgiftens storlek beslutas av förenings/förbundsstämman. 

Årsavgiften kan vara olika för enskild medlem och för 
föreningsmedlem. Årsavgiften är olika för enskild person och 
för familjemedlemskap.  
 

Styrelse § 6 Föreningens/förbundets angelägenheter tas om hand av  
en styrelse bestående av, ordförande, vice ordförande och 
ytterligare fem ledamöter samt fyra suppleanter. 

 som best               
vio                            Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs av den ordinarie 

förenings/förbundsstämman efter förslag av valberedningen. 
 

Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs för två år, halva 
antalet ena året och halva antalet det andra året.  

 
Om en ledamot eller suppleant avgår under mandatperioden 
görs fyllnadsval vid närmast följande 
förening/förbundsstämma. 
 
Utöver styrelsens ledamöter ska  butikschef (om 
föreningen/förbundet driver butik) och hemslöjdskonsulent 
eller motsvarande kallas till styrelsens sammanträden och ha 
rätt att yttra sig och att lägga fram förslag.  

 
Revisorer 

 
§ 7 Ordinarie förenings/förbundsstämma väljer två revisorer och 

två revisorssuppleanter för tiden till dess nästa 
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förenings/förbundsstämma har hållits.  
 

 

Valberedning § 8 Valberedningen består av minst tre ledamöter.  
Valberedningens ordförande, som också är sammankallande 
och övriga ledamöter väljs varje år av den ordinarie 
förenings/förbundsstämman.  
 
Valberedningen ska varje år på ordförandens initiativ 
förbereda den ordinarie förenings/förbundsstämmans val av 
styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och 
revisorssuppleanter. 
 
Valberedningens förslag ska överlämnas till styrelsen senast 
fyra veckor före den ordinarie förenings/förbundsstämman.  
 
Förslaget ska av styrelsen bifogas kallelsen till stämman. 
 

Räkenskaps 
år 

§ 9 Föreningens/förbundets räkenskapsår är kalenderåret. 
 
 

Redovisnings
handlingar 

§ 10 Styrelsen ska senast den…..lämna redovisningshandlingarna  
till revisorerna.   

  

Styrelse-
sammanträde 

§ 11 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande när 
ordförande anser att det behövs eller när minst tre ledamöter 
begär det. 
  
Styrelsen är beslutför när fyra ledamöter eller suppleanter är 
närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel röstövervikt.  
Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av 
ordföranden utom vid personval som i stället avgörs genom  
lottning. 
 
Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, som justeras vid 
nästa sammanträde eller dessförinnan av ordföranden och en 
ledamot utsedd vid styrelsens sammanträde. 
 

Förenings-
stämma 

§ 12 Ordinarie förenings/förbundsstämma hålls årligen senast den…. 
På plats som styrelsen bestämmer. 
 

Extra förenings/förbundsstämma hålls när styrelsen anser att 
sådan behövs eller när minst fem 
förenings/förbundsmedlemmar begär det  
hos styrelsen och skriftligen anger ändamålet med stämman.  
 
Kallelse till stämma sänds till länsföreningens/förbunds 
medlemmar senast fyra veckor före stämman.   
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Till förenings/förbundsstämman får varje lokal 
medlemsförening utse ett ombud samt därutöver ett ombud för 
varje påbörjat 10-tal enskilda medlemmar inom respektive 
medlemsförening. De medlemmar som inte är anslutna till 
någon lokal förening får gemensamt utse ett ombud för varje 
påbörjat 10-tal enskilda medlemmar. 

 

Varje ombud har en röst. 
   

Omröstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs.  
Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av stämmans 
ordförande utom vid personval som i stället ska avgöras  
genom lottning.  
   

Förenings/förbundsstämmans protokoll ska justeras av 
stämmans ordförande och två personer som utsetts av 
stämman.  
 

Ärende på 
förenings-
stämma 

§ 13 Vid ordinarie förenings/förbundsstämma ska följande ärenden 
behandlas; 
 

1. Val av ordförande för stämman 
 

2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare 
 

3. Fastställande av röstlängd 
 

4. Val av två personer som tillsammans med ordföranden 
ska justera stämmans protokoll 
 

5. Fråga om kallelsen till stämman har skett enligt 
stadgarna     
 

6. Styrelsens berättelse om föreningens/förbundets 
verksamhet under det senaste räkenskapsåret 
 

7. Revisorernas berättelser om granskningen av 
föreningens/förbundets räkenskaper för samma år  
 

8. Fråga om att fastställa resultaträkningen och 
balansräkningen för räkenskapsåret  
 

9. Fråga om att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen  
 

10. Beslut med anledning av föreningens/förbundets vinst 
eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
 

11. Fastställande av årsavgift för nästföljande 
räkenskapsår 



 
 

5 (5) 

 

 

12. Val av ordförande för föreningen/förbundet 
 

13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter  
 

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
 

15. Val av valberedning  
 

16. Val av ombud till SHRs förbundsstämma 
 

17. Behandling av inkomna motioner 
 

18. Övriga ärenden som stämman beslutar att behandla     
 

Motionstid  § 14 Motioner och framställningar ställda till 
förenings/förbundsstämman ska för beredning överlämnas till 
styrelsen senast fyra veckor före förenings/förbundsstämman.  
 

Handlingar 
till förenings-
stämman 

§ 15 Avskrifter av styrelse- och revisionsberättelser ska senast tre 
veckor före ordinarie förenings/förbundsstämma hållas 
tillgängliga för medlemmarna. 
   

Ändring av 
stadgar 

§ 16 För att beslut om ändring av dessa stadgar skall vara giltigt 
krävs;  
att beslutet fattas av två på varandra följande 
förenings/förbundsstämmor, varav minst en ordinarie, vilka 
hålls med minst tre månaders mellanrum 
 
att ärendet angetts i kallelsen till förenings/förbundsstämman 
 
att beslutet på den senare stämman biträtts av tre fjärdedelar  
av de vid stämman närvarande röstberättigade medlemmarna 
 
att ändringen godkänns av SHR 
 

Upplösning § 17 För giltigt beslut om upplösning av föreningen/förbundet  
krävs; 
 
att beslutet fattas på det sätt som anges i § 16  
 
dock med den skillnaden att beslutet vid den andra stämman 
biträtts av två tredjedelar av de röstande 
 

Behållna 
tillgångar 

§ 18 Vid upplösning av föreningen/förbundet ska dess behållna 
tillgångar såväl kulturella som ekonomiska – överföras på en  
organisation eller institution, som kan anses fullfölja 
föreningens/förbundets syfte och verksamhet.  
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Beslut om överförande av föreningens/förbundets tillgångar är 
giltigt endast om det tillstyrkts av styrelsen för SHR 
 

 


