
STADGAR  

 

Botkyrka-Salem Hemslöjdsförening 
Föreningen bildad 1978 som ekonomisk förening och 

omregistrerades sedermera till ideell förening. 

 

§ 1. Ändamål 

Botkyrka-Salem Hemslöjdsförening är en ideell förening med säte i 

Salem kommun.  

Föreningens mål är att verka för hemslöjdens främjande, främst 

inom Botkyrka och Salems kommuner, genom att bevara, 

levandegöra och förnya slöjden samt att skapa möjligheter för 

medlemmarna att exponera sin slöjd.  

 

§ 2. Medlemskap 

Vid inträde i föreningen erläggs den senaste beslutade årsavgiften, 

varefter medlemsbevis erhålles. Årsavgiften till föreningen fastställs 

av årsmötet och skall betalas till den sista februari varje år. 

Föreningen har familjeårsavgift för två respektive tre eller flera 

medlemmar som bor på samma adress.  

Medlem, som inte betalat årsavgift, får en påminnelse. Uteslutning 

sker därefter automatiskt om avgiften inte betalas. 

 

Medlem, som uppenbarligen motarbetar föreningen eller dess syften, 

kan varnas av styrelsen och därefter uteslutas ur föreningen efter 

beslut av årsmötet. 

 

Till hedersmedlem kan årsmötet, på förslag av styrelsen, utse en 

medlem då synnerliga skäl föreligger. Hedersmedlem är befriad från 

årsavgift. 

 

§ 3. Styrelse  

Föreningen företräds av en styrelse, som väljs för tiden mellan två 

ordinarie årsmöten. 

 

Styrelsen består av lägst fem och högst åtta ledamöter. 

 

Ordförande i styrelsen utses av årsmötet. I övrigt konstituerar 

styrelsen sig själv. 

Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. 

 

Styrelseledamot väljs för en period av två år. För att få kontinuitet 

bör inte fler än två ledamöter i styrelsen avgå samtidigt. 

 

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två 

revisorer, som jämte en suppleant väljs på årsmötet för ett år. 

 

§ 4. Förvaltning 

Föreningens kassa och värdehandlingar förvaltas av styrelsens leda-

möter gemensamt. Föreningen firma tecknas, förutom av hela 

styrelsen, av ordförande och kassör var för sig, eller av två 

styrelseledamöter i förening.  

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 

december. 

För den löpande praktiska skötseln av föreningens egna eller 

arrenderade lokaler och fastigheter skall årsmötet utse stugvärdar. 

 

§ 5. Utställningar m.m. 

Styrelsen skall verka för att alla medlemmar på ett rättvist och 

likartat sätt kan exponera hemslöjd. Till årets julmarknad har dock 

de medlemmar som erlagt årsavgiften till den sista februari 

företräde. 

 



§ 6. Årsmöte 

Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte 

hålls i april månad. Kallelse till årsmöte skall vara medlem tillhanda  

minst fyra veckor före årsmötet. Årsmöte är beslutsmässigt med det 

antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande. Enkel 

majoritet gäller i alla ärenden utom de som stadgas i §§ 7 och 8.  

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

1. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

2. Val av a) ordförande, b) sekreterare för årsmötet 

3. Val av justeringsmän 

4. Upprättande av röstlängd 

5. Styrelsens förvaltnings- och verksamhetsberättelse 

6. Revisorernas berättelse 

7. Beslut om ansvarsfrihet 

8. Beslut om resultatdisposition 

9. Fastställande av årsavgift för kommande år 

10. Val av styrelse och suppleanter 

11. Val av ordförande i styrelsen 

12. Val av revisorer och revisorssuppleant 

13. Val av stugvärdar  

14. Val av valberedning 

15. Motioner och propositioner 

16.  Övriga ärenden 

17.  Beslut om protokollet 

 

Styrelsen, enskild styrelseledamot eller enskild medlem, som 

önskar att viss fråga skall behandlas på årsmötet, skall anmäla 

frågan till styrelsen fem veckor före årsmötet. 

Extra årsmöte hålls när så erfordras. Detta kan ske på initiativ av 

styrelsen eller då minst 10% av medlemmarna så krävt. Kallelse 

till extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast två 

veckor före utsatt möte. Av kallelsen skall framgå vad som 

föranlett det extra årsmötet.  

Vid extra årsmöte skall endast följande ärenden förekomma: 

1. Fråga om årsmötets behöriga utlysande  

2. Val av a) ordförande och b) sekreterare för mötet 

3. Val av justeringsmän 

4. Upprättande av röstlängd 

5. Ärendet som föranlett mötet 

6. Beslut om protokollet 

 

§ 7. Stadgeändring 

Ändring av föreningens stadgar fattas av ordinarie årsmöte, 

varvid minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna 

skall biträda förslaget för att ändringen skall genomföras.  

 

§ 8. Upplösning 

Beslut om föreningens upplösning fattas på två på varandra 

följande årsmöten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. 

Beslut skall fattas med två tredjedelars majoritet vid respektive 

möte. 

Vid beslut om upplösning av föreningen beslutar årsmötet, med 

enkel majoritet, hur tillgångarna skall disponeras. 

 

Ändringen i stadgarna är en följd av beslut på årsmöte  
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