STADGAR
FÖR SVENSKA HEMSLÖJDSFÖRENINGARNAS RIKSFÖRBUND
Ursprungligen antagna av riksförbundets stämma 1987. Reviderad version antagen av extrastämma den 17 november 2018
samt slutligt fastställd vid ordinarie förbundsstämma 25 maj 2019.

1§
Namn och karaktär
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR, är den svenska hemslöjdsrörelsens riksorganisation. SHR är en allmännyttig ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. SHR är en organisation för ideella föreningar med intressen som sammanfaller med vad som anges i 2 § och 3 § nedan
om SHRs grundsyn, gemensamma värderingar och ändamål.
2§
Grundsyn och gemensamma värderingar
SHRs grundsyn är att tillvarata, utveckla och förnya slöjden som kultur och näring och att sträva efter
att vara en jämställd, jämlik, tillgänglig och tillåtande organisation. SHRs gemensamma värderingar är
att arbeta för hållbarhet, kreativitet samt att arbeta inkluderande och gränsöverskridande. Hemslöjdens
ideella föreningsverksamhet är en viktig del i det civila samhället och samverkar med andra aktörer
inom såväl kulturområdet som andra samhällsområden samt med kommuner, regioner och staten.
3§
Ändamål
SHRs ändamål är att utveckla och främja hemslöjden i Sverige. SHR har till uppgift att vara sammanhållande för landets hemslöjdsföreningar och sammanföra medlemmarna till överläggningar om frågor
som har betydelse för hemslöjden.
För fullgörande av detta ändamål ska SHR
Med handgjort skapande och bildning som grund arbeta för ökad kunskap och ökat intresse, samt skapa
opinion för Hemslöjdens frågor.
Verka för hög standard på utbildning samt arbeta för att kunskaper om material, tekniker och funktioner
inom hemslöjd, slöjd och hantverk hålls levande.
Informera och sprida kännedom om hemslöjden, hemslöjdens kulturarv och dess utveckling samt medverka till att hemslöjd, slöjd och hantverk har en självklar plats i människor dagliga liv.
Främja slöjdens utveckling som näring.
Företräda medlemsföreningarna och verka för en hållbar organisation som stödjer SHRs medlemmar.
4§
Styrelsens säte
SHRs styrelse har sitt säte i Stockholm.

5§
Antagande av medlem
Som medlem i SHR kan antas
a) Regionala ideella länshemslöjdsförbund och länshemslöjdsföreningar i Sverige som har till syfte att
främja hemslöjd.
b) rikstäckande ideella föreningar som stödjer främjandet av SHRs grundsyn och gemensamma värderingar.
6§
Hedersmedlem
Enskild person kan av SHRs förbundsstämma utses till hedersmedlem efter nominering av länshemslöjdsförbund, länshemslöjdsföreningen eller SHRs styrelse. Hedersmedlem erlägger inte någon medlemsavgift.
7§
Ansökan om inträde
Länshemslöjdsförbund, länshemslöjdsförening eller annan rikstäckande ideell förening, se 5 § som vill
bli medlem i SHR ska lämna in en ansökan åtföljd av stadgar. Ansökan om inträde prövas och beslutas
av styrelsen.
8§
Medlemsavgift
Medlem erlägger avgift, vars storlek bestäms av förbundsstämman.
9§
Utträde
Medlem i SHR som önskar utträde, ska anmäla detta skriftligen till SHRs styrelse. Medlemmen är skyldig att erlägga medlemsavgift för det kalenderår då utträdet sker. Utträdande medlem har inte rätt att
återfå till SHR erlagda avgifter eller del i SHRs tillgångar.
10 §
Uteslutning
Medlem i SHR som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar SHR eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan på styrelsens förslag, av SHRs förbundsstämma uteslutas om medlemmen inte
följer av styrelsen beslutad skriftlig varning.
Utesluten medlem i SHR förlorar genast rätten att delta i SHRs överläggningar och beslut.

11 §
Varumärket
SHR och dess medlemmar på regional, läns- och lokal nivå, ska använda förbundets varumärke enligt
de riktlinjer som utfärdats av SHRs styrelse och finns beskrivet i SHRs varumärkesplattform.

12 §
Styrelsens sammansättning
SHRs angelägenheter tas om hand av en styrelse bestående av förbundsordförande,
1:e vice förbundsordförande, 2:e vice förbundsordförande, ytterligare 6 ledamöter samt förste, andre och
tredje suppleant, vilka inträder för de sex ledamöterna i nu nämnd ordning.
Styrelsens ledamöter väljs av SHRs ordinarie förbundsstämman efter förslag från valberedningen för
tiden till 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, varav hälften väljs vid ordinarie förbundsstämman och hälften vid
nästkommande ordinarie förbundsstämma.
Suppleanterna väljs på 2 år.
Avgår ledamot eller suppleant under mandatperioden sker fyllnadsval vid närmast följande förbundsstämma.
13 §
Firmateckning
Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbunds firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.
14 §
Räkenskapsår
SHRs räkenskapsår är kalenderår.
15 §
Tid för årsredovisning
Styrelsen skall senast den 1 april lämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

16 §
Revision
På ordinarie förbundsstämma väljs två revisorer, en godkänd revisor och en förtroendevald revisor
och två revisorssuppleanter för tiden till nästa ordinarie förbundsstämma.
17 §
Valberedning
Valberedningen består av fem ledamöter. Valberedningens ordförande och övriga ledamöter
väljs av den ordinarie förbundsstämman.
Valberedningens förslag ska överlämnas till styrelsen senast fyra veckor före ordinarie
förbundsstämma för att översändas till ombuden i samband med övrigt stämmomaterial.

18 §
Styrelsens arbete
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, när ordförande finner det lämpligt eller när minst
hälften av ledamöterna begär det.
Styrelsen är beslutsför när minst fem ledamöter är närvarande.
Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, som justeras av ordföranden och en utsedd ledamot.
Styrelsen får till sig adjungera lämpliga personer.

19 §
Förbundsstämma
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 SHRs förbundsstämma sker senast tre veckor före dess hållande genom att sända ut kallelser
och aktuella handlingar till medlemmarna.
Motioner och framställningar ställda till förbundsstämman ska för beredning överlämnas till
SHRs styrelse senast fyra veckor före förbundsstämman.
Till förbundsstämman får varje medlem i SHR utse ett ombud, samt därutöver ett ombud för
varje påbörjat 400-tal enskilda medlemmar inom organisationen. Varje ombud har en röst.
Vid förbundsstämman har samtliga medlemsorganisationers enskilda medlemmar rätt att närvara.
Omröstning sker öppet, förutom vid personval. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.
Förbundsstämmans protokoll justeras av stämmans ordförande samt två vid stämman valda justerare.
Länsföreningarnas årsmöte hålls senast den 15 april och lokalföreningarnas årsmöte senast
den 28 februari.

20 §
Ärenden på ordinarie förbundsstämma
Vid ordinarie förbundsstämma ska förekomma:
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.

Fastställande av föredragningslista

6.

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

7.

Styrelsens redovisningshandlingar för tiden från föregående ordinarie förbundsstämma

8.

Revisorernas berättelser

9.

Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning

10.

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

11.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12.

Bestämmande om ersättning till personer som valts till ledamöter eller suppleanter i förbundets stadgeenliga organ

13.

Fastställande av årsavgift till SHR

14.

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

15.

Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter

16.

Val av revisorer jämte suppleanter

17.

Val av valberedning

18.

Motioner

19.

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till förbundsstämman att behandla

20.

Övrigt

21 §
Övrigt
Beslut om antagande av nya stadgar eller om ändring i stadgarna sker på två på varandra följande
förbundsstämmor, därav minst en ordinarie, vilka hålls med minst tre månaders mellanrum.

22 §
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds upplösning
Beslut om SHRs upplösning fordrar dels att det fattas på det sätt som anges i 21 § och att beslut
vid den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av rösterna.
Vid beslut om SHRs upplösning ska dess tillgångar anvisas ändamål som gagnar hemslöjden
enligt stämmans beslut.

