
   STADGAR   

Stadgar ursprungligen antagna 1996-11-16, ändrade 1999-03-06, 2004-04-09, 2011-04-03 

och 2019-04-13 

  

Hela Sverige ska leva Örebro län utgör den regionala nivån av riksorganisationen 

Hela Sverige ska leva.   

  

Föreningens stadgar får inte strida mot stadgarna för Hela Sverige ska leva.  

  

 1  NAMN  

Föreningens namn, HELA SVERIGE SKA LEVA ÖREBRO LÄN. 

Föreningen bildas av de lokala utvecklingsgrupperna i länet. I föreningen kan ingå 

den regionala representationen för medlemsorganisationer anslutna till 

riksorganisationen Hela Sverige ska leva.  

Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden.  

  

 2  SYFTE  

Föreningens syfte är att stärka de lokala utvecklingsgrupperna i deras arbete med 

lokal utveckling, landsbygdsutveckling och social ekonomi för att hela Sverige ska 

leva, samt vara samordnare på läns- och regionnivå.  

Föreningen arbetar för att skapa opinion, underlätta erfarenhetsutbyte och sprida goda  

exempel.  

Föreningen arbetar utifrån värdegrunderna demokrati, mångfald, jämställdhet och för 

social, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling.  

  

 3    MEDLEM  

Medlem är lokal utvecklingsgrupp inom länet, upptagen i central förteckning 

hos Hela Sverige ska leva, samt distriktsorganisation av Hela Sverige ska 

levas medlemsorganisationer.  

Med lokal utvecklingsgrupp avses grupp   

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

gruppen  har som arbetsområde  

• är politiskt och religiöst obunden  

• arbetar utifrån demokratiska värderingar  

• verkar för att uppnå jämställdhet i styrelse och arbetsgrupper – minst 40-60-

förhållande  

• arbetar med sin bygds framtid och utveckling ur ett helhetsperspektiv.  

Annan lokal utvecklingsgrupp kan hos föreningens styrelse ansöka om anslutning till  

Hela Sverige ska leva Örebro län.  

  

 4  MEDLEMSAVGIFT  

Årsmötet fastställer huruvida medlemsavgift ska uttas eller inte. Om årsmötet beslutar 

att medlemsavgift ska uttas så bestämmer årsmötet även medlemsavgiftens storlek.  

Föreningen äger rätt att ta emot anslag och bidrag till verksamhet inom ramen för 

föreningens syfte.  

  



  

 

 5    UTESLUTNING   

Medlem kan uteslutas på följande grunder:  

• Medlem som motarbetar, saboterar eller på annat sätt uppsåtligen skadar 

föreningens  syften  

• Medlem som uppenbarligen agerar i strid med demokratiska värderingar  

      Beslut om uteslutning tas av föreningens styrelse med enkel majoritet.  

   

 6   VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPSÅR  

Verksamhetsår och räkenskapsår löper per kalenderår.  

  

 7    ÅRSMÖTE  

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas varje år före 

april månads utgång och på tid och plats som beslutas av styrelsen. Kallelse skall 

utsänds senast 30 dagar, och handlingar senast 14 dagar, före mötet.  

Motion ska skriftligen ha inkommit till styrelsen senast tre veckor innan årsmötet.   

Ärende, som inte upptagits på utsänd dagordning, får inte avgöras på årsmöte.  

På årsmöte skall följande ärenden behandlas   

1. Mötet öppnas  

2. Val av ordförande för mötet  

3. Val av mötessekreterare  

4. Godkännande av röstlängd  

5. Val av två protokolljusterare att jämte årsmötesordföranden justera protokollet  

6. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning  

7. Godkännande av dagordning  

8. Årsberättelse   

9. Ekonomisk berättelse  

10. Revisionsberättelse  

11. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av vinst 

eller förlust  

12. Beslut om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret  

13. Beslut om medlemsavgift  

14. Beslut om arvoden och ersättningar för styrelse och revisorer  

15. Val av ordförande för 1 år  

16. Val av sex respektive fem ordinarie ledamöter för 2 år   

17. Val av två revisorer för vardera 1 år  

18. Val av två revisorssuppleanter för vardera 1 år  

19. Val av valberedning om fyra personer, alla för 1 år. En utses till sammankallande  

20. Motioner  

21. Ärenden som styrelsen har anmält till årsmötet  

22. Verksamhetsplan och budget   

23. Övriga frågor  

Årsmötet avslutas  



 

 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 revisor eller av minst tio lokala 

utvecklingsgrupper.  

Kallelse till extra årsmöte ska skickas ut senast 14 dagar innan mötet. Mötet hålls på 

tid och plats som styrelsen bestämmer.  

På extra årsmöte får endast behandlas fråga/frågor för vilket det har sammankallats.  

  

 9  STYRELSE  

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och för förvaltning av föreningens 

angelägenheter utifrån beslut från årsmöte eller föreningsmöte.  

 

Årsmötet ska välja styrelse bestående av 12 ledamöter. Styrelsens arbete leds av 

ordförande som väljs för ett år i taget. Övriga 11 ledamöter väljs för en mandatperiod 

av 2 år, där 6 ledamöter väljs första året och 5 ledamöter andra året. 

 

Jämställdhet ska eftersträvas så att minst 40-60-förhållande uppnås.  

Geografisk spridning över länets samtliga kommuner ska eftersträvas.  

Styrelsen ska hålla minst fem ordinarie möten varje år.   

Styrelsen är beslutsmässig när minst sex personer deltar i mötet. Som styrelsens beslut 

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

gäller den mening som biträds av ordföranden.  

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Föredragningslista ska medfölja 

kallelsen.  

  10  VALBEREDNING  

Valberedning består av fyra ledamöter vilka utses av årsmötet. Ledamöterna väljs 

för en tid av ett år.  

  

Jämställdhet ska eftersträvas i valberedningens sammansättning.  

  

Valberedningens förslag ska överlämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas  

kallelsen till årsmötet.  

Protokoll ska sändas till alla ledamöter, revisorer och valberedning.  

  

 11  REVISION OCH REVISORER  

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av två på 

årsmötet utsedda revisorer. För revisorerna utses två ersättare.  

Ekonomisk berättelse och räkenskapshandlingar ska överlämnas till revisorerna 

senast den 1 mars 

Revisorerna avger senast den 15 mars sin revisionsberättelse.  

   

  12   ÄNDRING AV STADGAR  

Beslut om ändring av stadgar fattas med två tredjedelar av antalet avgivna godkända 

röster vid två på varandra följande årsmöten, varav minst det ena ska vara ordinarie. 

Mellan dessa två möten ska minst två månader ha förflutit.  

  

 13   UPPLÖSNING  

Vid upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten, och 

att förslaget vid det sista årsmötet biträds av minst två tredjedelar av antalet avgivna 

godkända röster.   



Vid upplösning ska föreningens tillgångar användas till bygdeutvecklingsfrämjande 

ändamål.  


