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         Kalmar län 
 

Antagna vid bildandet 1993-10-03 / Revidering14/5-2001-förslag 

Reviderad 2008-03-29 2009-01-31, 2011-04-03 och 2014-03-29 

Stadgar för Hela Sverige ska leva Kalmar län, ideell förening. 
 

§ 1 Föreningens namn 

Föreningens namn är: Hela Sverige ska leva Kalmar län 

§ 2 Föreningens syfte och verksamhet 

Föreningens målsättning är att samla alla lokala utvecklingsgrupper (LUG) i Kalmar län som 

medlemmar, för att främja utvecklingen på landsbygd och samhällen ur ekonomisk, social och 

kulturell synpunkt.  

Länsbygderådet, Hela Sverige ska leva Kalmar län, skall vara en samlande länk mellan 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Länsstyrelse, Regionförbund, kommuner och lokala 

utvecklingsgrupper. 

Hela Sverige ska leva Kalmar län, skall vara en resurs för de lokala utvecklingsgrupperna och 

medverka till att lyfta fram positiva landsbygdsprojekt samt ge möjlighet till utbildning och kontakter 

mellan aktiva i regionen.  

Föreningen arbetar utifrån värdegrunderna demokrati, mångfald och jämställdhet och för socialt, 

miljömässigt och ekonomiskit hållbar utveckling. 

Hela Sverige ska leva Kalmar län är partipolitiskt och religiöst obundet. 

§ 3 Medlemskap 

Som medlem i Hela Sverige ska leva Kalmar län, räknas varje lokal utvecklingsgrupp i Kalmar Län, 

som också är medlem i Riksorganisationen Hela Sverige ska leva 

Med lokal utvecklingsgrupp (bygdekommitté, sockenförening, intresseförening, byalag, 

samhällsförening, nätverk eller motsvarande) 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 demokratsikt arbetssätt 

 arbetar med sin bygds framtid och utveckling ur ett helhetsperspektiv. 

Styrelsen beviljar medlemskap efter ansökan. 

§ 4 Medlemskaps upphörande 

Medlemskapet upphör omgående då medlem skriftligen begär detta.  

Medlem som bryter mot dessa stadgar eller som skadar Hela Sverige ska leva Kalmar län, eller 

motarbetar dess syfte och verksamhet, kan av föreningsmöte uteslutas. Utesluten medlem kan få sin 

sak prövad av årsmötet. 

§ 5 Styrelsen 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och 12 ledamöter jämte 

ersättare med jämn geografisk spridning över länet. Vid varje årsmöte väljs hälften av styrelsens 

ledamöter och ersättare på en tid av två år. Ordförande utses vid årsmöte, medan övriga funktionärer 

utses av styrelsen. Styrelsen äger rätt att utse verkställande utskott och arbetsgrupper för olika 

aktiviteter, samt representanter i förekommande samarbetsgrupper. 

§ 6 Sammanträden 

Styrelsen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. 

Sammanträden skall hållas när ordförande anser det behövligt eller när två ledamöter begär det. Icke 

tjänstgörande ersättare har yttrande- men ej rösträtt.  

Ledamot som ej kan närvara på sammanträde kallar sin personlige ersättare i första hand om denne ej 

heller kan närvara, någon av de övriga ersättarna. 

Protokoll skall föras på sammanträdena. 

§ 7 Beslutsordning  

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Enkel majoritet gäller och vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid årsmöte och extra 

föreningsmöte har samtliga ombud och övriga närvarande förslags- och yttranderätt. Alla beslut vid 

stämma utövas av röstberättigat ombud där varje utvecklingsgrupp har en röst. Styrelsens medlemmar 

har vardera en röst. Omröstning sker öppet. Vid personval skall om något ombud så begär sluten 
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omröstning ske. Vid lika röstetal i personval sker lottning. Vid lika röstetal i övriga frågor har 

stämmoordföranden utslagsröst 

 

§ 8. Firmatecknare 

Föreningens firma tecknas av styrelsen i dess helhet. Styrelsen kan också inom sig utse tre ledamöter 

som två i förening tecknar föreningens firma. 

§ 9 Verksamhetsår 

Föreningens verksamhets- och räkenskaps år skall vara kalenderår. 

§ 10 Årsmöte 

Årsmöte skall hållas före april månads utgång. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det befogat, eller 

då minst en tredjedel av medlemmarna så önskar. Varje förening som är medlem äger en röst på 

årsmötet. Röst får ej överlåtas. 

§ 11 Revisorer 

I föreningen skall finnas två revisorer, varav en godkänd, och ersättare. Revisorerna skall avge 

berättelse över granskningen, och uttalande om ansvarsfrihet tillstyrks eller ej. 

§ 12 Kallelse 

Kallelse till årsmöte skall ske skriftligt minst tre veckor i förväg eller anslås på Internet och genom E-

postlistor. 

Ärende eller motion som skall behandlas på års- eller föreningsmötet skall vara inlämnade senast fyra 

(4) veckor innan mötet till styrelsen. 

§ 13 Årsmötesdagordning  
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

1  Val av ordförande och sekreterare för mötet 

2  Val av justeringsmän och rösträknare 

3  Fråga om godkännande av kallelsen 

4 Fastställande av dagordning 

5  Styrelsens verksamhetsberättelse och kassaredogörelse 

6  Revisorernas berättelse 

7  Fastställande av resultat- och balansräkning 

8  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9  Fråga om ersättningsregler för styrelsen 

10 Val av ordförande för en tid av ett år 

11 val av övriga ledamöter. Styrelseledamöterna och ersättare väljs på två år enligt principen ”rullande 

styrelse”. 

12  Val av två revisorer och två ersättare på två år enligt principen ”rullande val” 

13  Val av valberedning med sammankallande 

14  Övriga ärenden 

§ 14 Stadgeändring 

Ändringar av stadgar samt beslut om nedläggning av föreningen kan ske genom beslut vid två 

föreningsmöten, var av ett årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med kallelse. 

För beslut om stadgeändring eller upplösning skall vid båda tillfällena beslut biträdas av minst två 

tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna. 

Den eventuella behållningen som vid nedläggning finns i kassan tillfaller i lika delar medlemmar i 

föreningen.  

 

Beslut för nu gällande stadgar 

Ovanstående stadgar antagna vid bildandet av LänsBygderådet i Kalmar län 1993-10-03 

Reviderade (uppdaterade) enligt förslag 2001-05-14 

Samt på årsmötet i Gullaskruv 2002 

Reviderad (uppdaterade) enligt förslag på årsmötet i Virserum 2008-03-29..  

Samt på årsmötet i Kalmar.2009-01-31 

Reviderade (uppdaterade) enligt beslut och antagna av medlemsmötet en första gång den 29 november 

2010 i Oskarshamn 

Samt av årsmötet 2011-04-03 i Fågelfors 

Reviderade (uppdaterade) enligt beslut och antagna av medlemsmötet en första gång 2013-09-26 i 

Bråbo  

Antagna en andra gång på årsmötet 2014-03-29 i Örsjö 


