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Stadgar för Hela Sverige ska leva/Halland   

Stadgar antagna:   

15 november 2007 på höstmöte för Länsbygderådet i Halland   

Revidering 13 mars 2008 på årsmöte för Länsbygderådet i Halland   

Revidering 24 mars 2010 på årsmöte för Hela Sverige ska leva/Halland  

    

Nuvarande stadgar är antagna på årsmötet för Hela Sverige ska leva/Halland 16 mars 

2016.   

 §1.   Namn     

Hela Sverige ska leva/Halland är föreningens namn.   

 

§2.   Hela Sverige ska leva/Halland är en partipolitiskt, religiöst obunden, ideell

 förening.     

Föreningen, som har sitt verksamhetsområde i Hallands län, har till syfte:     

Att stimulera och stödja det lokala utvecklingsarbetet.     

Att verka för samordning och erfarenhetsutbyte mellan de olika                   

utvecklingsgrupperna.     

Att samordna folkrörelserna i arbetet med de lokalpolitiska frågorna.     

Att fungera som språkrör för de lokala utvecklingsgrupperna.     

Att i demokratisk och jämställd anda verka för alla medlemmars engagemang 

och delaktighet. 

   

§3.  Medlemskap   

Medlemskap kan sökas av lokal utvecklingsgrupp. Medlemskapet beviljas av 

styrelsen.    Lokala utvecklingsgrupper bildar Hela Sverige ska leva/Halland.   

Det är styrelsens ansvar att medlem blir registrerad i centralt medlemsregister.      

Med lokal utvecklingsgrupp avses byalag, samhällsförening eller jämförbar 

förening 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 och jämställt arbetssätt och arbetar med sin bygds framtid 

och utveckling. 

    

§4.   Medlemsavgift     

Föreningens stämma beslutar om medlemsavgift. 
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§5.   Verksamhets- och räkenskapsår och styrelsens ansvar.     

Föreningens verksamhetsår är mellan årsmötena.  

Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.  

Styrelsens ansvar är perioden från val till nästa beslut om ansvarsfrihet.  

 

§6.   Årsmöte     

Årsmötet är Hela Sverige ska leva/Hallands högsta beslutande organ och hålls     

före mars månads utgång.     

Kallelse till ordinarie årsmöte sker genom brev eller via e-post tidigast 4 veckor 

och senast 2 veckor före utsatt datum för årsmötet.   

   

   Följande ärenden bör behandlas på årsmötet:   

1) Mötet öppnas   

2) Val av ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare   

3) Upprättande av röstlängd   

4) Prövning av mötets behöriga utlysande   

5) Godkänna dagordningen   

6) Styrelsens årsredovisning (verksamhetsberättelse och bokslut)   

7) Revisorernas berättelse   

8) Ansvarsfrihet för styrelsen   

9) Fastställande av medlemsavgift   

10) Arvode   

11) Motioner   

12) Verksamhetsplan och budget   

13) Val av ordförande för ett år   

14)  Val av styrelse   

15) Val av revisorer, ordinarie och ersättare   

16) Val av valberedning   

17) Val av 2 ombud och ersättare till Hela Sverige ska levas möten  

18) Övriga frågor   

   

Valordning: Ordföranden väljs på 1 år och hälften av ledamöterna väljs på 2 år och hälften på 

1 år.   

§7.   Motioner   

Medlem som önskar få ärende/motion behandlad vid årsmötet skall skriftligen till styrelsen 

anmäla detta senast den 1 februari.   
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§8. Extra årsmöte   

Det skall finnas möjlighet för styrelsen, revisorerna eller 1/3 av medlemmarna 

att påkalla extra årsmöte för speciell fråga.  §9.   

   

§9. Styrelsen   

Styrelsen skall bestå av ordförande samt 12 ordinarie ledamöter varav 10 valda 

från Lokala utvecklingsgrupper. Jämn könsfördelning är önskvärd och bör vara 

mellan 40 % och 60%.   

Styrelsen ska bestå av 2 företrädare utsedda av medlemsorganisationernas 

regionala organisationer.  

Styrelsen kan adjungera ledamöter till sig  

 

§10.   Valberedningen   

Årsmötet utser valberedning om minst 3 ledamöter och mest 5 ledamöter.  

§11.   Revisorer   

För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper väljer årsmötet för 

tiden fram till nästkommande ordinarie årsmöte, två (2) revisorer, som växelvis 

väljs på 2 år, samt två (2) suppleanter på ett år.   

 

§12.   Ändring av stadgar   

Ändring av stadgar får inte strida mot syftet i stadgar för Hela Sverige ska leva. 

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut på årsmötet. Vid årsmötet 

krävs för att fatta beslut om ändring att två tredjedelar (2/3) av de närvarande 

röstberättigade medlemmarna enas.   

 

§13.   Upplösning   

Om den ideella föreningen Hela Sverige ska leva/Halland upplöses, så övertas 

ansvaret för de lokala grupperna av riksorganisationens styrelse, i avvaktan på 

att de lokala grupperna bildat en ny styrelse i Halland inom Hela Sverige ska 

leva rörelsen.   


