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Stadgar för Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg (886501-1673) 

          Antagna av höstmöte 2020 och årsmöte 2021 efter revidering av tidigare stadgar 

 

§ 1 Föreningens namn och status. 

Föreningens namn är Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg (i fortsättningen benämnd X-ing) och är 

länsavdelning för Gävleborgs län inom riksorganisationen Hela Sverige ska leva (i fortsättningen benämnd 

Hela Sverige). 

 

Hela Sveriges medlemmar i Gävleborgs län bildar tillsammans länsbygderåd X-ing för Gävleborgs län 

inom Hela Sverige. X-ing är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. 

 

§ 2 Föreningens syfte och verksamhet. 

X-ings syfte och verksamhet är att  

- ge stöd till och företräda länets medlemmar i Hela Sverige, att vara deras samordnare på länsnivå 

samt att upprätthålla ett aktuellt register över dessa, 

- fungera som ett nätverk för dessa samt för övriga föreningar och organisationer som vill arbeta för 

föreningens syfte,  

- stödja och stimulera landsbygdsutveckling, lokal utveckling och social ekonomi för Gävleborgs län, 

- vara bygderörelsens regionala och i förlängning nationella och internationella röst, 

- skapa opinion, underlätta erfarenhetsutbyte och sprida goda exempel,  

- arbeta utifrån en integrerande, hållbar, jämställd och demokratisk inriktning samt för ett ökat samarbete 

mellan tätorter och landsbygder.  

 

§ 3 Medlemskap och anslutning.  

Medlemskap i Hela Sverige är möjligt för lokal utvecklingsgrupp, kommunbygderåd och organisationer. 

 

Med lokal utvecklingsgrupp avses grupp som  

- har ett öppet medlemskap för alla som bor eller verkar inom det geografiska område som gruppen har 

som sitt arbetsområde, 

- är politiskt och religiöst obunden och har ett demokratiskt arbetssätt, 

- arbetar för sin bygds framtid och utveckling, 

- arbetar utifrån värdegrunderna demokrati, mångfald och jämställdhet, 

- arbetar för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. 

 

Ett kommunbygderåd kan bildas av lokala utvecklingsgrupper inom en kommun. 

Ansökan om medlemskap i Hela Sverige från lokal utvecklingsgrupp eller kommunbygderåd i Gävleborgs 

län lämnas till styrelsen för X-ing för beslut. 

 

Organisationer utan privat vinstsyfte som stödjer Hela Sveriges syfte och verksamhet kan också bli 

medlemmar. Ansökan om medlemskap från sådan organisation, verksam inom Gävleborgs län, lämnas till 

styrelsen för X-ing för beslut. 

 

§ 4 Årsavgift   

Anslutning för medlem i Hela Sverige är avgiftsfri. X-ings årsmöte kan besluta om en administrativ 
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årsavgift för Hela Sveriges medlemmar inom Gävleborgs län. 

 

§ 5 Upphörande av medlemskap.  

Medlemskap i Hela Sverige upphör omgående för ansluten lokal utvecklingsgrupp, kommunbygderåd och 

organisation som skriftligt begär sådant utträde.  

 

Medlem som bryter mot dessa stadgar eller som skadar eller motarbetar Hela Sveriges syfte och 

verksamhet kan av styrelsen uteslutas från den regionala nivån, varefter ärendet hänskjuts till 

riksorganisationen. Utesluten medlem kan få sin sak prövad av Hela Sveriges föreningsmöte.  

 

§ 6 Verksamhetsår  

X-ings verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. 

  

§ 7 Årsmöte och föreningsmöte  

 

Mom. 1 Ombud  

Årsmöte och föreningsmöte är öppna för representanter från varje ansluten medlem. Medlem utövar sitt 

medbestämmande genom högst två ombud med en röst vardera. Röstning med fullmakt är inte tillåten. 

Medlem meddelar skriftligen utsedda ombud och deras ersättare till X-ings kansli eller i anslutning till 

mötet.  

 

Mom. 2 Årsmötet  

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte ska hållas årligen före maj månads utgång och 

före Hela Sveriges årsmöte. Tid och plats för årsmöte fastställs av styrelsen. Kallelse till årsmöte ska 

utsändas skriftligt eller digitalt senast 20 dagar före mötet. Årsmöteshandlingar ska senast 14 dagar före 

årsmötet finnas tillgängliga på föreningens hemsida och vara möjliga att rekvirera från X-ings kansli. 

 

På årsmötet ska minst följande ärenden behandlas:  

 

1  Val av ordförande för mötet  

2  Val av sekreterare för mötet  

3  Godkännande av röstlängd  

4  Val av två ombud att jämte ordförande justera mötesprotokollet, tillika rösträknare 

5  Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning 

6  Godkännande av dagordning samt anmälan av övriga frågor 

7  Styrelsens verksamhetsberättelse  

8  Revisorernas berättelse  

9  Fastställande av resultat och balansräkning  

10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 

11 Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen 

12 Val av två ordförande (en manlig och en kvinnlig), kassör, övriga styrelseledamöter och ersättare  

13 Val av revisorer jämte ersättare  

14 Val av valberedning, varav en sammankallande 

15 Fastställande av arvoden och ersättningar  

16 Fastställande av administrativ avgift för verksamhetsåret  

17 Behandling av styrelseförslag 
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18 Behandling av inkomna motioner 

19 Fråga om eventuella justeringar i budget och verksamhetsplan  

20 Övriga frågor att hänskjuta till styrelsen  

21 Mötets avslutning 

 

Mom. 3 Föreningsmöte  

Vid föreningsmöte under hösten ska nästa års verksamhetsplan och budget fastställas. I övrigt föreslår 

styrelsen dagordning för mötet. Kallelse och utskick av handlingar till föreningsmöte sker i enlighet med 

vad som stadgas för årsmötet.  

 

Mom. 4 Extra årsmöte och extra föreningsmöte  

Extra årsmöte och extra föreningsmöte ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådant möte ska även 

hållas när det för angivet ändamål skriftligen begärts av en revisor eller av minst fem röstberättigade 

medlemmar. Mötet hålls på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock senast sex veckor efter begäran 

kommit styrelsen tillhanda. Mötet får endast behandla frågor för vilka det sammankallats.  

 

Mom. 5 Besluts- och valordning  

Vid årsmöten och föreningsmöten ska beslut och val fattas med enkel majoritet genom öppen 

omröstning. Sluten omröstning ska dock genomföras om så begärs. Vid lika röstetal avgör lotten.  

 

Mom. 6 Motion 

Varje medlem som är verksam i Gävleborgs län äger rätt att lämna motion till årsmötet. Styrelsen 

meddelar på lämpligt sätt tid för inlämnandet av motion. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast 30 

dagar före årsmötet.  

 

§ 8 Styrelsen  

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och kansli samt för förvaltningen av föreningens 

angelägenheter utifrån beslut på årsmöten och föreningsmöten. Styrelsens arbete leds av två ordföranden, 

en kvinna och en man.  

 

Årsmötet väljer en styrelse bestående av fem till elva ledamöter samt noll till tio ersättare. Två ordförande 

och kassör väljs särskilt och ingår i ordinarie antalet ledamöter. Ordförandena väljs växelvis på två års 

mandatperiod. Kassör och övriga ledamöter väljs för en mandatperiod på två år, där halva antalet 

ledamöter väljs varje år för att kontinuitet skall uppnås. Eventuell ersättare väljs för en mandatperiod på 

ett år.  

 

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva styrelsen är närvarande. Om ersättare i styrelsen väljs av 

årsmötet, träder vid ledamots frånvaro ersättare in i den ordning som beslutas av styrelsen på 

konstituerande styrelsemöte. Styrelsen kan till styrelsen adjungera utomstående personer, med eller utan 

rösträtt, som kan förväntas bidra till fullföljandet av föreningens syfte och verksamhet. Som styrelsens 

beslut gäller den mening som fått mer än hälften av de angivna rösterna. Vid lika röstetal gäller den 

mening som biträds av mötesordföranden. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande minst fyra 

gånger per år eller om minst tre ledamöter påkallar sammanträde. Med kallelse till styrelsesammanträde ska 

följa dagordning för mötet. 

 

Styrelsen nominerar kandidater till Hela Sverige och andra organisationer. Till sin hjälp i 
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nomineringsarbetet kan styrelsen med fördel samverka med lämpliga aktörer. 

 

§ 9 Firmateckning samt företrädare gentemot bank 

Firmateckning för föreningen sker, förutom av styrelsen i sin helhet, av den eller de personer som 

styrelsen utser vid konstituerande styrelsemöte. Vid detta möte fattas också beslut om personer med 

fullmakt att företräda föreningen gentemot bank. Beslutet formuleras enligt riktlinjer från banken. 

 

§ 10 Konstituerande styrelsemöte 

 På konstituerande styrelse ska minst följande ärenden behandlas: 

  

1 Val av sekreterare  

2 Val av firmatecknare, i förening eller var för sig 

3 Val av personer att teckna konto i bank 

4 Val av arbetsutskott  

5 Turordning för ersättare vid förhinder för ordinarie ledamot  

6 Godkännande av attestordning  

 

§ 11 Valberedning  

Valberedningens uppdrag är att arbeta för en styrelse med mångfald. Med en sådan avses bland annat  

- en jämn könsfördelning,  

- en bra geografisk spridning med om möjligt en ledamot från varje kommun i länet,  

- mångsidiga erfarenheter och kunskaper samt  

- en bred åldersstruktur. 

 

Årsmötet utser valberedning med minst tre och högst fem ledamöter, varav en sammankallande, för en 

mandatperiod på två år. Representanterna i valberedningen bör ha en bred geografisk spridning i länet. 

Medlem i Hela Sverige, verksam i Gävleborgs län, samt styrelsen för X-ing har nomineringsrätt till 

samtliga valbara platser. Valberedningen meddelar på lämpligt sätt när nominering ska vara valberedningen 

tillhanda före årsmötet. 

  

§ 12 Revisorer  

På årsmötet väljs två revisorer och en revisorsersättare, som har att granska styrelsens förvaltning och 

föreningens räkenskaper för innevarande verksamhetsår. 

 

§ 13 Ändring av stadgar  

Beslut om ändringar av dessa stadgar fattas med minst två tredjedelars majoritet av antalet godkända 

avgivna röster vid två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett ska vara årsmöte.  

 

§ 14 Upplösning  

Vid eventuell upplösning av föreningen krävs beslut med minst två tredjedelars majoritet av antalet 

godkända avgivna röster på två på varandra följande årsmöten. Vid upplösning ska föreningens 

nettotillgångar användas till ändamål som främjar bygdeutveckling inom länet, enligt beslut på det senare 

av dessa möten. 

 

 

 


