
Stadgar för Hela Sverige ska leva Sjuhärad, 

5 1. Föreningens namn 

Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Sjuhärad. 

2. Föreningens geografiska verksamhets- område 

Föreningen har sitt verksamhetsområde i kommunerna Borås, Bollebygd, Herrljunga, Mark, 

Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda i Västra Götalands län. 

3. Föreningens syfte 

Föreningen som är religiöst och partipolitiskt obunden skall arbeta i demokratisk anda och verka för 

alla medlemmars engagemang och delaktighet med fokus på landsbygdsutvecklingen i 

verksamhetsområdet. 

4. Definition utvecklingsgrupp 

Med utvecklingsgrupp menas en sammanslutning i föreningens verksamhetsområde som har öppet 

medlemskap, är partipolitiskt och religiöst obunden, har ett demokratiskt arbetssätt samt arbetar med 

sin bygds framtid och utveckling ur ett helhetsperspektiv. 

 5. Föreningens ändamål 

Föreningens ändamål är: 

att stimulera och stödja lokala utvecklingsgrupper. 

att verka för samordning och erfarenhetsutbyte mellan dessa grupper. att 

verka för jämställdhet att bedriva opinionsarbete i kontakt med 

myndigheter och organisationer. 

att vid behov företräda lokala utvecklingsgrupper i frågor av övergripande karaktär samt att 

vara samordnare på regional nivå. att arbeta med social ekonomi. 

att samverka med andra organisationer för att främja och utveckla föreningen. 

att underhålla ett aktuellt medlemsregister. att driva projekt, egna eller i 

samverkan. 

 6e Medlemskap 

Utvecklingsgrupper i föreningens verksamhetsområde bildar Hela Sverige ska leva Sjuhärad. 

Utvecklingsgruppernas medlemskap i " Riksorganisationen Hela Sverige ska leva" (HSSL) beviljas av 

styrelsen för Hela Sverige ska leva Sjuhärad. 

 7. Årsavgift 

Årsavgiften fastställs av föreningens årsmöte. 

8. Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderåret. Det åligger styrelsen att senast 4 veckor innan 

årsmötet lämna över handlingar till revisorerna. 

9. Föreningens förvaltning 

1. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. 

2. Årsmöte eller extra årsmöte väljer ordförande. Ordförandeskapet skall cirkulera mellan 

kommunerna i föreningens verksamhetsområde och dess längd skall inte överstiga tre år. 

3. Föreningens löpande angelägenheter och förvaltning handhas av styrelsen. 

10. Föreningens styrelse 

1. Föreningens styrelse består av en ledamot och en ersättare som representerar 

utvecklingsgrupperna i respektive kommun i föreningens verksamhetsområde. 

2. Styrelsen utser övriga styrelsefunktioner. 

3. Styrelsen kan utse adjungerad ledamot för viss bestämd tid. Dessa har förslagsrätt men ej 

rösträtt. 



4. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden när så erfordras, dock minst 4 gånger per 

år eller när minst en tredjedel av antalet styrelseledamöter så begär. 

5. För giltigt beslut i styrelsen gäller enkel majoritet. Närvaro av minst fem styrelseledamöter 

krävs. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder. 

6. Styrelsen utser representant till HSSL möten, samt till övrig representation av föreningen. 

11e Föreningensfirmateckning 

Föreningens firma tecknas av styrelsen och dem som styrelsen därtill utser. 

12. Revisorer 

För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper väljer årsmötet för tiden fram till 

nästkommande årsmöte två revisorer jämte en ersättare. Revisorerna skall efter verkställd revision 

avge en av dem undertecknad revisionsberättelse som överlämnas till årsmötet. 

13. Årsmöte och extra årsmöte 

Ordinarie årsmöte skall avhållas före april månads utgång. Extra årsmöte inkallas: 

då ny, större policyfråga aktualiseras och snabbt ställningstagande krävs. 

då styrelsen är klart oense i en viktig fråga. då styrelsen av andra skäl 

finner det lämpligt. 

då minst en tredjedel av medlemmarna så begär 

14. Kallelse till årsmöte / extra årsmöte 

Kallelse till ordinarie årsmöte sker på lämpligt sätt, minst två veckor innan. Kallelse till extra årsmöte 

skall ske minst en vecka innan. Handlingar skall finnas tillgängliga i samband med kallelsen. 

IS. Årsmöte 

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

1. Fråga om mötets behöriga utlysande 

2. Upprop och fastställande av röstlängd 

3. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare 

4. Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret 

5. Revisorernas berättelse 

6. Fastställande av resultat- och balansräkning 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

8. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust 

9. Beslut om kommande års verksamhetsplan 

10. Beslut om kommande års budget 

11. Beslut om årsavgift 

12. Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisorer 

13. Behandling av inkomna förslag och motioner 

14. Valav 

a) Föreningens ordförande 

b) Övriga styrelseledamöter 

c) Ersättare till styrelseledamöterna 

15. Val av revisorer och ersättare 

16. Val av valberedning och sammankallande i densamma 

17. Övriga ärenden som stämman beslutar ta upp för behandling. 
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16. Motion och ärende på årsmötet 

Ärende eller motion som skall behandlas på årsmötet skall vara inlämnade senast den I februari  

17, Rösträttpå årsmötet 

Vid årsmöte och extra årsmöte har samtliga ombud förslags- och yttranderätt. Alla beslut vid stämma 

utövas av röstberättigat ombud där varje utvecklingsgrupp har en röst. Röstberättigat ombud skall 

anmälas före årsmötets öppnande. Därutöver har styrelsens medlemmar vardera en röst. Omröstning 

sker öppet. Vid personval skall om något ombud så begär sluten omröstning ske. Vid lika röstetal i 

personval sker lottning. Vid lika röstetal i övriga frågor har årsmötesordföranden utslagsröst. 

18. Uteslutning, förlust av rösträtt och utträde 

Medlem som inte fullföljer sina åligganden gentemot föreningen eller på annat sätt skadar eller 

motarbetar föreningens ändamål får uteslutas av styrelsen. Uteslutningsbeslut ska ske med enkel 

majoritet och träder i kraft med omedelbar verkan. Medlem som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt 

att medverka i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Utträde ur föreningen skall 

ske skriftligt till föreningens styrelse, 

19, Stadgeändring 

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut på två av varandra följande årsmöten varav det ena skall 

vara ordinarie årsmöte och det andra kan vara ett extra årsmöte. Beslut om ändring fordrar minst två 

tredjedels majoritet. 

20. Föreningens upplösning 

Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas enligt beslut av årsmötet för 

bygdefrämjande åtgärder i verksamhetsområdet. 

Dessa stadgar är antagna vid stämma 2000 03 11. 

Stadgarna reviderade och antagna vid årsstämma 2002 04 20 

Stadgarna reviderade och antagna vid extra årsmöte 2009 11 12 

Stadgarna reviderade och antagna vid extra årsmöte 2012 08 30 
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