Förslag nummer 1
Förslag på stadgar till lokalförening inom Riksförbundet Hem och Samhälle
Riksförbundet Hem och Samhälle är politiskt och religiöst obundet.
Förbundets ändamålsparagraf
Riksförbundet Hem och Samhälle har till uppgift att verka för kvinnors och mäns lika
rättigheter och skyldigheter i hem, yrkesliv och samhälle, att verka för barns rättigheter,
att arbeta för att stärka kvinnors ställning i samhället, att värna om konsumentens rättigheter,
att slå vakt om vår miljö, att främja vår egen och invandrares kultur genom information och
studieverksamhet, att bedriva verksamheten med den inriktning, som majoriteten av
deltagarna vid senaste landsmötet beslutat.
Stadgar för ……………………………..Hem och samhälle
§ 1 LOKALFÖRENING
Mom. 1 Medlem i förening är den som betalat beslutad avgift.
Mom. 2 Lokalförenings organ är årsmöte och styrelse.
Mom. 3 Årsmötet är lokalföreningens högsta beslutande organ.
Mom. 4 För lokalföreningarnas studieverksamhet ansvarar studieledaren i samråd med
föreningens styrelse.
Mom. 5 Studieledaren i Lokalföreningen rapporterar till länsstudieledaren, som i sin tur
arbetar direkt mot Studieförbundet Folkuniversitetet enligt dess distriktsindelning.
Mom. 6 Val av länsstudieledare sker vart tredje år då landsmöte genomförs. Regionens
valberedning nominerar en gemensam kandidat inför lokalföreningarnas årsmöten.
§ 2 ÅRSMÖTE
Mom. 1 Rösträtt vid årsmöte har medlem som erlagt årsavgift.
Mom. 2 Val sker med sluten omröstning, såvida ej annorlunda beslutats. Övrig röstning sker
öppet, om ej annat begärs. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder, utom
vid personval då lotten avgör.
Mom. 3 Styrelsens ledamöter får inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer
och ersättare för dessa.
Mom. 4 Årsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen. Årsmöte ska hållas före februari
månads utgång. Kallelse ska utsändas senast 14 dagar före mötet.
Mom. 5 Extra årsmöte ska hållas då styrelsen finner det påkallat eller då minst en tredjedel av
medlemmarna begär detta.
Mom. 6 Motion ska vara inlämnad till styrelsen senast den 15 januari.
§ 3 LOKALFÖRENINGS STYRELSE
Mom. 1 Lokalföreningens verksamhet leds av styrelsen i enlighet med HS stadgar och
årsmötets beslut.
Mom. 2 Styrelsen består av ordförande, studieledare, konsumentombud och av årsmötet valda
ledamöter.
Mom. 3 Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.
Mom. 4 Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika
röstetal gäller ordförandes utslagsröst.
Mom. 5 Styrelsen sammanträder regelmässigt före varje föreningssammanträde.

§ 4 Upplösning av förening
Förenklade former se arbetsordning
Upplösning se stadgar
Portalparagraf
Val av ordförande att leda förhandlingarna
1. Vad av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
2. Val av rösträknare
3. Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysning
4. Godkännande av dagordningen
5. Verksamhetsberättelse för lokalföreningen
6. Revisionsberättelse för lokalföreningen
7. Verksamhetsberättelse för studieverksamheten
8. Revisionsberättelse för studieverksamheten
9. Fråga om ansvarsfrihet
10. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år
11. Fastställande av budget
12. Förslag från styrelsen
13. Inkomna motioner
14. Val av ordförande
15. Val av studieledare och ersättare
16. Beslut angående antal ledamöter och ersättare i styrelsen
17. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen
18. Val av konsumentombud och ersättare
19. Val av två revisorer och två ersättare
20. Val av ombud och ersättare till landsmötet, det år då landsmöte äger rum
21. Beslut angående antal ledamöter i valberedningen
22. Val av ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen
23. Förslag till regionsamordnare och ersättare, inför Landsmötet (vart tredje år)
25. Förslag till konsumentsamordnare och ersättare till regionen (vart tredje år)
26. Förslag till länsstudieledare och ersättare (vart tredje år)

Förslag nummer 2
1 kap Allmänna bestämmelser
1 § Ändamål
Föreningen har som ändamål att bedriva verksamhet i enlighet med Riksförbundet Hem och
Samhälles ändamål och värdegrund
2 § Föreningens namn m.m.
Föreningens namn är
Föreningens organisationsnummer är
Föreningens har sitt säte i ………………………kommun
3 § Sammansättning tillhörighet m.m.
Föreningen består av de personer som är medlemmar genom medlemsavgift.
Föreningen är medlem i region nummer … i Riksförbundet Hem och Samhälle.
Föreningen är skyldig att följa Riksförbundet Hem och Samhälles stadgar och övriga beslut.
4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet samt styrelsen.
5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m. den 31
december.
6 § Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.
Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller
till en eller flera särskilt utsedda personer.
Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till
styrelsen.
7 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgar får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
8 § Vilande förening
Föreningen kan vara vilande under ett år
För beslut om vilande förening krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av avgivna röster.
Föreningens ekonomiska tillgångar förvaltas av föreningen under det år den är vilande.
Beslutet om vilande förening anmäls till Riksförbundet.

9 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av minst 2/3 av avgivna röster på två följande
årsmöten. Ett av dessa kan vara ett extrainsatt om så beslutas på årsmötet, tidigast 6 månader
efter ordinarie årsmöte.
När en förening upplöses överförs föreningens ekonomiska tillgångar till Riksförbundet där
de förvaltas under fem år och kan användas till återuppbyggnad av en nedlagd förening.
Föreningens studiekassa överförs till länsförbundets studiekassa.
Beslutet, tillsammans med kopior av årsmötesprotokollet samt balans- och resultaträkning ska
skickas till Riksförbundet.

2 kap Förenings medlemmar
1 § Medlemskap
Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt till medlemskap.
Uteslutning. Se blad 1 arbetsordningen punkt 12.
2 § Medlems skyldigheter och rättigheter
Medlem






ska följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt
Riksförbundets stadgar
ska betala de avgifter som beslutas av föreningen
har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
har rätt till information om föreningens angelägenheter
har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vi upplösning av
föreningen

3 § Utträde
Medlem meddelar detta till föreningens kassör.
Medlem som inte betalat medlemsavgift under innevarande år får föreningen besluta att om
medlemskapets upphörande.

3 kap Årsmöte
1 § Tidpunkt och kallelse
Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad
på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet och förslag på föredragningslista ska av styrelsen senast två veckor före
mötet tillhandahållas medlemmarna. Annonsering kan ske på andra platser som styrelsen
bestämt. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning, att föreningen ska vara vilande
eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska detta anges i
kallelsen,

2 § Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet
Såväl styrelsen som medlemmarna får avge förslag att behandlas på årsmötet.
Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast 15 januari.
3 § Sammansättning och beslutsförhet
Årsmötet består av närvarande medlemmar.
4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
För att vara röstberättigad på årsmötet krävs ett medlemskap i föreningen. Familjemedlem
äger inte rösträtt.
§ 5 Valbarhet
Valbar till styrelsen är fullvärdig medlem i föreningen. Familjemedlem är inte valbar.
§ 6 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller 2/3 av föreningens
röstberättigade medlemmar begär det. Framställan ska göras skriftligt och innehålla skälen till
begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska de inom fjorton dagar utlysa sådant
möte att hållas snarast. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska
senast fjorton dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt som styrelsen bestämt. Vidare
ska kallelse och förslag till föredragningslista anslås på bestämd plats.
§ 7 Beslut om omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs genom omröstning (votering).
Omröstningen avgörs med enkel majoritet förutom i de fall som ovan beskrivs där 2/3 av
rösterna behövs för beslut.
Omröstningen sker öppet om inte sluten omröstning begärs.

4 kap Valberedning
1 § Sammansättning
Valberedningen består av ordförande och ..(x antal) ..övriga ledamöter som valts på årsmötet.
2 § Åliggande
Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte.
Ska valberedningen fråga eller ska styrelsen avsäga sig?
Varje förening väljer själv vad som är lämpligast.
Innan kandidatnomineringen på årsmötet ska valberedningen ge sitt förslag beträffande det
val nomineringen avser.

5 kap Revision
1 § Revisorer och revision
Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda
revisorerna.

6 kap Styrelsen
1 § Sammansättning
Styrelsen ska bestå av ordförande samt ….(x antal) … övriga ledamöter.
Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förhinder kallas ersättare alternativt deltar suppleanterna på samtliga styrelsemöten.
Varje förening väljer själv vad som är lämpligast.
Förenklad form – se arbetsordningen.
2 § Styrelsens åligganden
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för
föreningens angelägenheter.
Styrelsen ska – inom ramen för Riksförbundets stadgar - svara för föreningens verksamhet
samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att






Verkställa av årsmötet fattade beslut,
Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
Ansvara för och förvalta föreningens medel,
Tillställa revisorerna räkenskaper enligt tidigare paragraf,
Förbereda årsmöte.

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt
föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande beslut. Har ordförande förhinder ska
vice ordförande träda in i ordförandes ställe.
3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning
Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter har kallats och då minst halva antalet
ledamöter är närvarande. För beslut krävs att minst hälften av styrelsens ledamöter är överens.
Vid lika antal har ordföranden utslagsrätt.
Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående punkt ska
protokoll/minnesanteckningar upprättas. Protokollet ska undertecknas av ordförande och
utsedd protokollssekreterare.

