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           Stadgar för Hela Sverige ska leva Gotland, ideell förening 

(antagna 2015) 
 

 

§ 1 Namn 
 Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Gotland, ideell förening. 

 

§ 2 Syfte och verksamhet 
Hela Sverige ska leva Gotland är en regional organisation med syfte att stärka de 

lokala utvecklingsgrupperna i deras arbete med lokal utveckling, 

landsbygdsutveckling och social ekonomi för att hela Gotland ska leva. 

Verksamhetsområdet är Gotlands län. 

 

Hela Sverige ska leva Gotland arbetar ur ett lokalt perspektiv genom att stärka 

samverkan mellan lokala utvecklingsgrupper, myndigheter, organisationer och andra 

intressenter.  

 

Hela Sverige ska leva Gotland ska stimulera erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel, 

bilda opinion och påverka politiken. Värdegrunderna ska vara demokrati, mångfald 

och jämställdhet samt att arbeta för social, miljömässig och ekonomiskt hållbar 

utveckling.  

 

§ 3 Medlemskap 
Lokala utvecklingsgrupper är automatiskt anslutna till Hela Sverige ska leva Gotland 

och i riksorganisationen Hela Sverige ska leva.  

 

Med lokal utvecklingsgrupp avses grupp som 

 har öppet medlemskap för alla som bor inom det geografiska område gruppen har 

som arbetsområde 

 är politiskt och religiöst obunden och har ett demokratiskt arbetssätt 

 arbetar med sin bygds/socken framtid och utveckling ur ett helhetsperspektiv. 

 

Det åligger Hela Sverige ska leva Gotland att hålla ett aktuellt medlemsregister. 

 

§ 4. Medlemsavgift 
 Medlemsavgift beslutas av årsmötet. 

 

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår 
 Verksamhets- tillika räkenskapsår är kalenderår. 
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§ 6 Årsmöte 
Årsmötet är Hela Sverige ska leva Gotland högsta beslutande organ och hålls före 

april månads utgång. 

 

 

Kallelse till årsmöte sker genom e-post och/eller postbefordrat brev. Kallelse ska ske 

tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före årsmötets hållande. 

 

 

§ 7 Ärenden vid årsmöte 
På årsmöte ska följande ärenden behandlas 

 
 Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

 Upprättande av röstlängd 

 Godkännande av dagordning för mötet 

 Val av ordförande, sekreterare och två justerare tillika rösträknare för mötet 

 Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 

 Styrelsens ekonomiska berättelse för verksamhetsåret 

 Revisorernas berättelse 

 Beslut i anledning av vinst eller förlust 

 Fastställande av balans- och resultaträkning  

 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Beslut om medlems-/årsavgift 

 Beslut om arvoden 

 Av styrelsen hänskjutna frågor 

 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 

 Val av ordförande för ett år 

 Val av styrelseledamöter för två år 

 Val av styrelsesuppleanter för ett år 

 Val av två revisorer för ett år 

 Val av två revisorssuppleanter för ett år 

 Val av valberedning 

 Behandling av stadgeenligt inkomna motioner/förslag 

 Budget- och verksamhetsplan  

 Övriga ärenden som årsmötet beslutar uppta till behandling 

 

§ 8 Extra årsmöte 
Extra årsmöte ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådant möte ska även hållas 

när det för uppgivet ändamål skriftligen begärts av en revisor eller av minst tio (10) 

lokala utvecklingsgrupper. Kallelse ska sändas ut senast 14 dagar före mötet. Mötet 

hålls på plats och vid tidpunkt som styrelsen bestämmer, dock senast sex (6) veckor 

efter begäran kommit styrelsen tillhanda. Mötet får endast behandla frågor för vilket 

det sammankallats. 

 

§ 9 Styrelse 
Styrelsen ansvarar för Hela Sverige ska leva Gotland verksamhet och förvaltningen 

av dess angelägenheter utifrån fattade beslut av årsmötet. Styrelsen ska bestå av 

minst fem (5) och högst sju (7) ledamöter samt tre ersättare för dessa.  
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Ledamöterna väljs för en tid av två år, där halva antalet väljs varje år. Ersättare väljs 

för ett år. Ordförande väljs särskilt för ett år och ska ingå i de ordinarie ledamöterna.

  

Som styrelsens beslut gäller den meningen som fått mer än hälften av de avgivna 

rösterna. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden. Styrelsen är 

beslutsför när minst hälften är närvarande. Styrelsen sammanträder på kallelse av 

ordföranden eller om minst hälften av antalet ledamöter påkallar sammanträde. Vid 

sammanträden ska föras protokoll. Styrelsen äger rätt att adjungera en eller flera 

personer. 

 

 

§ 10 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av de personer som 

styrelsen bemyndigar därtill samt i den omfattning och på det sätt styrelsen 

bestämmer. 

 

§ 11 Valberedning 
 Årsmötet utser valberedning och antalet ledamöter samt sammankallande.  

 

§ 12 Förslagsrätt och rösträtt 
Lokal sockenutvecklingsgrupp som är medlem i Hela Sverige ska leva Gotland har 

rätt att delta i årsmöte och har där rätt att framställa förslag samt rätt att utöva 

rösträtt. Samma rätt tillkommer styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer. 

 

 

§ 13 Ändring av stadgar 
Beslut om ändring av stadgar fattas med minst två tredjedelar av antalet godkända 

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

 

§ 14 Upplösning 
Vid eventuell upplösning av Hela Sverige ska leva Gotland krävs enhälligt beslut av 

årsmöte eller beslut med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster vid två på 

varandra följande årsmöten. Vid upplösning av föreningen övertas ansvaret för de 

lokala grupperna och tillgångarna av riksorganisationens styrelse i avvaktan på att 

en ny avdelning av Hela Sverige ska leva bildats. Tillgångarna ska användas till 

bygdeutvecklingsfrämjande ändamål. 
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