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STADGAR FÖR NORRA JÄRVA HEMBYGDSFÖRENING FASTSTÄLLDA 2015-10-24.
§1

MÅLSÄTTNING

Föreningens uppgift är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv samt föra det vidare till
kommande generationer.
Föreningen vill nå detta syfte bland annat genom:
- att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess från historisk och kulturell synpunkt
värdefulla traditioner,
- att ge utrymme för den mångfald och rikedom som är levande hos de boende i Järvabygden,
- att aktivt medverka till vård och bevarande av hembygdens natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen
samt vid samhälls- och miljöplanering,
- att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och
gången tid,
- att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till
initiativ som gagnar bygden och dess utveckling,
- att organisera studiecirklar, kurser, utställningar, utflykter samt annat som kan öka kunskapen om bygdens
natur och historia.
Föreningen ska vara partipolitiskt och religiöst obunden.
Föreningen ska vara ansluten till Stockholms läns hembygdsförbund.
Föreningens verksamhetsområde är Akalla, Husby, Kista och det omslutande Järvafältet.
§2

HEMBYGDSRÖRELSENS GRUNDSYN

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna,
nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är
öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.
Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften
i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.
§3

MEDLEMMAR

Medlemskap i föreningen erhålls av den som ansluter sig till föreningens målsättning och grundsyn samt
betalar fastställd avgift.
Föreningar kan efter beslut av årsmötet ansluta sig kollektivt mot årlig avgift. Denna fastställs av årsmötet.
§4

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet för ett år i taget.
§5

RÖSTRÄTT

Varje närvarande medlem vid årsmötet äger en röst. Röstning kan även ske genom fullmakt eller ombud.
Ansluten förening äger en röst.
§6

ÅRSMÖTE OCH MÖTEN

Hembygdsföreningen håller årligen ett ordinarie årsmöte på våren senast i slutet av mars. Styrelsen kallar till
mötet senast 3 veckor före årsmötet på tid och plats som styrelsen beslutar. Motioner till årsmötet ska vara
inlämnade till styrelsen senast 2 veckor före årsmötet.

Sid 2 (3)

§ 7.1

Dagordning för årsmötet
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Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Val av justerare tillika rösträknare
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
Dagordningens godkännande
Verksamhetsberättelse
Kassaberättelse
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut om antal styrelseledamöter
Val av ledamöter för en tid av två (2) år
Beslut om valberedningens storlek
Val av ledamöter till valberedningen
Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett (1) år
Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår (=kalenderår)
Fastställande av medlemsavgifter
Motioner
Stadgar
Övriga frågor

§ 7.2 Extra möte
Extra möte skall hållas om styrelsen eller revisorerna anser det nödvändigt eller om minst 2/3 av
medlemmarna så kräver.
Kallelse till extra möte samt handlingar skall utsändas till medlemmarna senast sju (7) dagar före mötet. I
kallelsen skall redogöras för vad som föranlett extra möte.
Vid extra möte får ej andra ärenden avgöras än de som upptages på föredragningslistan. Diskussion i
andra frågor kan dock äga rum.
§8

STYRELSE

Styrelsen ska bestå av minst 6 ledamöter varav en är ersättare. Antalet ledamöter beslutas av årsmötet.
Ledamöterna väljs på två år, varvid hälften ska väljas vartannat år.
Styrelsen utser själva ledamöternas funktion och arbetsuppgifter som t ex ordförande, sekreterare, kassör,
firmatecknare, postmottagare etc.
§9

STYRELSEMÖTEN

Styrelsen sammanträder vid behov. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet.
§ 10
a
b
c
d
e
f
g
h
i

STYRELSENS ARBETSUPPGIFTER
att förbereda och verkställa föreningens möten.
att förvalta föreningens tillgångar och sköta löpande ärenden.
att ha kontinuerlig kontakt med föreningens medlemmar samt anordna diverse aktiviteter.
att ansvara för att någon sitter stugvärd i Mellangården när den planeras vara öppen.
att ansvara för utgivning av medlemstidningen Järvabygd samt utse redaktör och ansvarig utgivare
att utse ansvarig utgivare för vår hemsida www.jarvabygd.nu
att sköta verksamheten och Mellangården ansvarsfullt och med god organisation samt långsiktig
planering.
att utse projektledare och medlemmar i projektgrupper.
att utse representanter till olika förbund och kommittéer.
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§ 11

FÖRENINGENS FIRMA

Styrelsen utser de personer, som ska teckna firma för Norra Järva Hembygdsförening.
§ 12

REVISION

a

På årsmötet väljs en revisor och en revisorssuppleant, vardera på 1 år.

b

Revisor ska ha grundläggande kunskaper i ekonomi och ekonomisk redovisning.

c

Revisor ska omsorgsfullt granska föreningens verksamhet, räkenskaper och förvaltning. Därvid
ska även iakttas att fattade beslut inte strider mot stadgar eller årsmötesbeslut.

d

Revisor ska ha den insyn i verksamheten, som han/hon kräver. Revisor har rätt att ta del av
redovisningshandlingar, protokoll och övriga handlingar.

e

Föreningens räkenskaper ska vara avslutade den 31 december och senast den 31 januari
överlämnas till revisor. Revisor lämnar tillbaka räkenskaper och revisionsberättelse senast 14
dagar innan vårmötet. (Räkenskapsår = kalenderår).

f

Revisionsberättelse ska innehålla uttalande om:
- fastställande av balans- och resultaträkning
- granskning av verksamheten
- ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 13

STADGAR

Föreningens stadgar beslutas med 2/3 av majoriteten vid årsmötet. Ändring av stadgar sker med samma
majoritetsförhållande. För ändring fordras 2 på varandra följande föreningsmöten, varav 1 är ordinarie
årsmöte.
§ 14
UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Beslut om upplösning av föreningen fattas vid 2 på varandra följande ordinarie årsmöten och ska vid båda
tillfällena biträdas av 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna.
Upplöses föreningen ska dess tillgångar överlämnas för förvaltning i första hand till Stockholms läns
Hembygdsförbund och i andra hand till annan intressent med anknytning till hembygdsrörelsen.

