
 
 
 

STADGAR 
FÖR SVENSKA HEMSLÖJDSFÖRENINGARNAS RIKSFÖRBUND 

 
antagna av extra förbundsstämma den 26 februari 1987,slutligt antagna den 30 maj 1987, 
kompletterat med stadgeändringar från 1989,1991,1993, 2003, 2004 och 2005 och 2009 

 
Ändamål § 1   Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR, ideell förening har till 

uppgift att främja hemslöjden i Sverige och dess utveckling. SHR skall 
utgöra ett centralt organ för och ett föreningsband mellan landets hemslöjds- 
föreningar eller motsvarande. 

 
För fullgörande av dessa uppgifter skall förbundet bl a 

 
• med hemslöjdstraditionen som grund stimulera till utveckling och ny- 

skapande inom hemslöjden samt verka för att tekniskt och konstnärligt 
kunnande inom hemslöjden bevaras och utvecklas; 

 
• arbeta för tillverkning och spridning av fullgott slöjdmaterial samt 

tillse att hemslöjdens produkter håller en jämn och god kvalitet; 
 

• verka för en hög standard på undervisningen i hemslöjd; 
 

• bedriva konsulterande verksamhet på hemslöjdens område och stödja 
konsulentarbetet; 

 
• lämna information, anordna kurser, föredrag och utställningar i syfte 

att sprida kännedom om hemslöjden och dess utveckling; 
 

• verka för en rationell organisation av försäljning av hemslöjdens alster. 
 

Förbundet skall dessutom 
 

• vara en sammanhållande central organisation för landets hemslöjds- 
föreningar eller motsvarande; 

 
• sammanföra sina medlemmar och andra av hemslöjden intresserade 

till överläggningar om frågor som är av betydelse för hemslöjden; 
 

• representera Sveriges hemslöjdsföreningar utåt och arbeta för deras 
bästa. 

 
 
Styrelsens säte § 2 Förbundets styrelse har sitt säte i Stockholm. 



Antagande av § 3 Till medlemmar av förbundet kan antagas 
medlem 

a) ideella länshemslöjdsföreningar eller motsvarande, som har till 
syfte att främja hemslöjd i Sverige; 

 
b) andra rikstäckande ideella föreningar eller intresseorganisationer, 

som stödjer främjandet av hemslöjd i Sverige. 
 
 c) hedersledamöter. 

Ansökan om 
inträde 

§ 4 Den förening/organisation som vill inträda i förbundet skall inlämna 
en av styrelsen gjord ansökan, vilken skall vara åtföljd av stadgar. 
Ansökan om inträde prövas och avgörs av styrelsen. 

 
Uteslutning 

 
§ 5 

 
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar 
förbundet eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan på 
styrelsens förslag, av stämman uteslutas om medlemmen icke rättar 
sig efter skriftlig varning från styrelsen. 

  Utesluten medlem förlorar genast rätten att delta i förbundets 
överläggningar och beslut. 

 
Medlemsavgift 

 
§ 6 

 
Hedersledamot erlägger icke avgift. Annan medlem erlägger avgift, 
vars storlek bestäms av förbundet på förbundsstämman. 
Om särskilda omständigheter så föranleder, bemyndigas SHRs styrelse 
att för riksorganisation undantagsvis träffa överenskommelse om 
reducerad medlemsavgift. 

Utträde § 7 Anmälan om utträde ur förbundet görs skriftligen till styrelsen. 
Medlem som utträder ur förbundet är skyldig att erlägga medlemsavgift 
för det kalenderår, varunder utträdet sker. Avgående medlem har inte rätt 
att återfå till förbundet erlagda avgifter eller del i förbundets tillgångar. 

 
Varumärket 

 
§ 8 

 
Svenska Hemslöjdföreningarnas Riksförbund och dess medlemsföreningar, 
på regional, läns- och lokal nivå, får använda förbundets varumärke enligt 
de riktlinjer som utfärdats av förbundets styrelse. 



Styrelse § 9  Riksförbundets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av 
förbundsordförande, 1:e vice förbundsordförande, 2:e vice förbunds- 
ordförande, ytterligare 6 ledamöter samt förste, andre och tredje 
suppleant,  vilka inträder för de sex ledamöterna i nu nämnd ordning. 

 
Styrelsens ledamöter väljs av den ordinarie förbundsstämman efter 
förslag av valberedningen för tiden intill dess nästa ordinarie 
förbundsstämma hållits. 
Förbundsordförande, 1:e vice förbundsordförande och 2:e vice 
förbundsordförande väljs på 2 år. Övriga ledamöter väljs på 4 år. 
Suppleanterna väljs på 2 år. Tre ledamöter väljs vid varje ordinarie 
förbundsstämma. 

 
Avgår ledamot eller suppleant under mandatperioden sker fyllnadsval 
vid närmast följande förbundsstämma. 

 
Firmateckning § 10   Förbundets firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser därtill. 

 
 
Räkenskapsår § 11  Förbundets räkenskapsår är kalenderåret. 

 
 
Tid för § 12   Styrelsen skall senast den 1 april lämna sina redovisningshandlingar 
årsredovisning  till revisorerna. 

 
 
Revision § 13   På ordinarie förbundsstämma väljs två revisorer och två 

revisorssuppleanter för tiden intill ordinarie förbundsstämma hållits 
under räkenskapsåret efter valet. 

 
 
Valberedning § 14   Valberedningen består av fem ledamöter. Valberedningens ordförande 

och övriga ledamöter väljs av den ordinarie förbundsstämman. 
Valberedningen skall på initiativ av dess ordförande förbereda 
val av förbundsordförande, 1:e vice förbundsordförande, 2:e vice 
förbundsordförande och övriga styrelseledamöter. 

 
Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen senast fyra 
veckor före ordinarie förbundsstämma. Styrelsen skall sända förbundets 
medlemmar valberedningens förslag senast tre veckor före dagen 
för stämman. 

 
När valberedningen upprättar förslag till styrelseledamöter skall den 
beakta att dessa i första hand skall företräda till förbundet anslutna 
föreningar, SHRs ungdomssektion eller motsvarande. 



Sekreterare § 15   Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare. 
 
 
 
Styrelsen § 16   Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, då denne så finner 

lämpligt eller då minst tre ledamöter gör framställning därom. 
 

Styrelsen är beslutför när minst fem ledamöter är närvarande. Styrelsens 
beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den 
mening, som biträdes av ordföranden utom vid val, då lotten avgör. 

 
Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, som justeras vid nästa 
sammanträde eller dessförinnan av ordföranden och en därtill utsedd 
ledamot. 

 
Styrelsen får till sig adjungera lämpliga personer. 

 
Förbundsstämma § 17  Ordinarie förbundsstämma hålls vartannat år före juni månads utgång på 

den plats, som styrelsen bestämmer. Extra förbundsstämma hålls, då 
styrelsen finner att sådan behövs eller då det skriftligen krävs av 
revisorerna eller minst fem organisationsmedlemmar för att behandla 
ett angivet ärende. 

 
Kallelse till stämman sker skriftligen senast tre veckor före dess hållande 
genom att sända ut skriftliga kallelser till förbundets medlemmar. 

 
Till förbundsstämma får varje organisationsmedlem utse ett ombud, samt 
därutöver ett ombud för varje påbörjat 500-tal enskilda medlemmar inom 
organisationen. Varje ombud har en röst. 

 
Vid förbundsstämman har samtliga medlemsorganisationers enskilda 
medlemmar rätt att närvara och yttra sig i förekommande frågor men inte 
att deltaga i besluten. 

 
Omröstning sker öppet, där inte sluten omröstning begärs. Vid lika röste- 
tal gäller den mening, som biträdes av stämmans ordförande, dock skall 
val avgöras genom lottning. 

 
Förbundsstämmans protokoll justeras av stämmans ordförande jämte två 
därtill utsedda personer. 

 
Viktiga förutsättningar för stämmans genomförande är beslut som fattats 
dessförinnan inom medlemsorganisationen. Länsföreningars årsmöte 
hålles senast 31 mars och lokalföreningars senast 15 februari. 



Ärenden på § 18   Vid ordinarie förbundsstämma skall förekomma: 
ordinarie 
förbundsstämma 1 Val av ordförande för stämman 

 
2 Anmälan av styrelsens val av protokollförare 

 
3 Fastställande av röstlängd 

 
4 Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll 

 
5 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 

 
6 Styrelsens redovisningshandlingar för tiden från föregående ordinarie 

förbundsstämma 
 

7 Revisorernas berättelser 
 

8 Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
 

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 

10 Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 

 
11 Bestämmande om ersättning till personer som valts till ledamöter eller 

suppleanter i förbundets stadgeenliga organ 
 

12 Fastställande av årsavgift 
 

13 Val av förbundsordförande, 1:e vice förbundsordförande och 2:e vice 
förbundsordförande 

 
14 Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter 

 
15 Val av revisorer jämte suppleanter 

 
16 Val av valberedning 

 
17 Ärenden som av styrelsen eller röstberättigad hänskjutits till 

stämman enligt § 19 
 

18 Övriga ärenden som stämman beslutar att behandla 
 
 
Motionstid § 19   Motioner och framställningar ställda till förbundsstämman skall för 

beredning överlämnas till styrelsen senast fyra veckor före 
förbundsstämman. 
För stämmans prövning av uteslutningsbeslut gäller dock 
bestämmelsen i § 5 andra stycket. 



Övrigt § 20   Avskrifter av styrelse- och revisionsberättelser skall i god tid innan 
förbundsstämma ordinarie förbundsstämmas hålls skickas till varje 
medlemsförening. 

 
§ 21 Beslut om antagande av nya stadgar eller om ändring i stadgarna är ej 

giltigt, med mindre beslutet fattas på två på varandra följande 
förbundsstämmor, därav minst en ordinarie, vilka hålls med minst 
tre månaders mellanrum. 

 
 

§ 22 För giltigt beslut om förbundets upplösning fordras dels att det fattas 
på det sätt som anges i § 21 första punkten, dels att beslut vid den 
senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av rösterna. 

 
 

§ 23 Vid beslut om förbundets upplösning skall dess tillgångar anvisas 
ändamål som gagnar hemslöjden enligt stämmans beslut. 


