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Stadgar för Hela Sverige ska leva – Sörmland 
Org.nr 819001-6264 – Ideell förening 

 
 
§ 1 Firma 
Föreningens firma är Hela Sverige ska leva – Sörmland, ideell förening. 
 
§ 2 Ändamål 
Hela Sverige ska leva - Sörmland är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som är 
knuten till riksorganisationen Hela Sverige ska leva.  
 
Föreningen, som har sitt säte och verksamma område i Södermanlands län, har till syfte: 

• att stimulera och stödja det lokala utvecklingsarbetet, 
• att verka utifrån de behov som finns i lokala utvecklingsgrupper och andra medlemmar i deras 

arbete för en levande bygd 
• att arbeta ur ett lokalt perspektiv genom att stärka samverkan mellan lokala utvecklingsgrupper, 

medlemsorganisationer och andra föreningar, samt myndigheter, organisationer, kommuner och 
andra intressenter 

• att arbeta lokalt, regionalt, nationellt för att stimulera erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel, 
bilda opinion, samt påverka politiken 

• att fungera som språkrör för de lokala utvecklingsgrupperna. 
 
Hela Sverige ska leva - Sörmland arbetar utifrån värdeorden: demokrati, mångfald och jämställdhet och 
för socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. 
 
§ 3 Medlemskap 
Hela Sverige ska leva - Sörmland är öppet för alla lokala utvecklingsgrupper, föreningar och 
folkrörelser på lokal och regional nivå som verkar för Hela Sverige ska leva - Sörmlands ändamål och 
aktivt bidrar till den lokala utvecklingen och en levande bygd. Företag har rätt att var stödmedlem i 
Hela Sverige ska leva – Sörmland. 
 
§ 4 Avgifter 
Föreningens årsstämma beslutar om årsavgift. 
 
§ 5 Verksamhets- och Räkenskapsår 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. 
§ 6 Årsstämma och val 
Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Årsstämma skall äga rum före utgången av maj 
månad. 
Kallelse och dagordning ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor innan dag för årsstämma.  
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Beslut tas med enkel majoritet. Omröstning vid stämma sker öppet. Val sker öppet om inte någon 
röstberättigad begär annat. Vid lika röstetal i fråga om val sker avgörande genom lottning. Vid lika 
röstetal i övrigt har stämmans ordförande utslagsröst. Varje medlem äger en röst.  
 
Alla närvarande har förslagsrätt, rösträtt har endast medlemmar upptagna i röstlängd samt styrelsens 
ledamöter, suppleanter och revisorer. Röstberättigad medlem får som ombud genom fullmakt företräda 
endast en medlem. Fullmakten skall vara skriftlig och gäller endast för stämman. 
 
§ 7 Ärenden vid årsstämman 
Vid årsstämman skall följande ärenden behandlas: 

1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av dagordning 
3. Val av mötets ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Fråga om årsstämmans behöriga utlysande 
6. Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust 
11. Val av två ordförande, en kvinna och en man 
12. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare 
13. Val av revisorer 
14. Val av valberedning 
15. Beslut om årsavgift/medlemsavgift 
16. Beslut om arvode till styrelse och revisorer 
17. Godkännande av verksamhetsplan och budget för det kommande året 
18. Av styrelsen hänskjutna frågor 
19. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden/motioner 
20. Övriga ärenden och motioner anmälda senast fyra veckor före stämman 
21. Mötets avslutande 

 
§ 8 Motioner 
Medlem som önskar få ärende/motion behandlad vid årsstämman skall skriftligen till styrelsen anmäla 
detta senast fyra veckor före stämman. 
 
§ 9 Extra föreningsstämma 
Ska hållas om styrelsen anser att behov finns, eller när revisor eller minst en tredjedel av medlemmarna 
så begär. Kallelse till mötet ska vara medlemmarna tillhanda senast en vecka innan. En extra 
föreningsstämma får endast ta upp de frågor som anmälts i kallelsen.  
 
§ 10 Styrelse 
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av två ordförande (en kvinna och en 
man), kassör och sekreterare samt minst ytterligare en och högst fem ledamöter samt högst lika många 
ersättare.  Ordförandena väljs av årsstämman, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Dessutom kan 
ingå två ordinarie ledamöter jämte två suppleanter från medlemsorganisationerna i styrelsen. 
Medlemsorganisationernas representation anmäls på årsstämman. 
 
Samtliga som ingår i styrelsen har en mandattid på två år. Val av styrelsens ordföranden ska ske så att 
nyval sker växelvis. 
 
Styrelsen sammanträder när så erfordras, dock minst fyra gånger per år eller därutöver när minst en 
tredjedel av antalet styrelseledamöter så begär.  Styrelsen är beslutsmässig endast när mer än hälften av 
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ledamöterna är närvarande. Beslut tas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden 
utslagsröst. Ersättare har förslagsrätt vid styrelsemöte. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera en eller 
flera personer.  
 
§ 11 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av de personer som styrelsen beslutar samt 
i övrigt i den omfattning och på det sätt styrelsen bestämmer. 
 
§ 12 Valberedning 
Valberedningen utses av årsstämman och ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter, en av dessa ska 
utses till sammankallande. Alla ledamöter väljs för ett år. Valberedningen ansvarar för att en jämn 
könsfördelning uppnås i styrelsen.  
 
§ 13 Räkenskaper och revision 
För granskning av styrelsens förvaltning utser årsstämman två revisorer och en ersättare.  
Revisorer och ersättare väljs för ett år.  
Föreningens årsredovisning ska lämnas till revisorerna senast fyra veckor före dag för årsstämma. 
Revisorn ska lämna sin berättelse senast en vecka före årsstämman.  
 
§ 14 Uteslutning 
Uteslutning kan ske av medlem som motverkar föreningens syfte, uppsåtligt skadar föreningen eller 
bryter mot stadgarna eller gemensamt fattade beslut. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Utesluten 
medlem har rätt att få sin sak prövad av årsstämman. 
 
§ 15 Utträde 
Om medlem önskar lämna föreningen ska det meddelas styrelsen skriftligen. Medlemskapet upphör från 
den dag då skrivelse om begärt utträde registrerats. Medlemskap för icke avgiftsbefriad medlem upphör 
automatiskt om medlemsavgift ej erlagts. 
 
§ 16 Ändring av stadgar 
Ändringar av stadgarna avgörs med absolut majoritet på ordinarie årsstämma eller föreningsstämma. 
Förslag till ändring av stadgarna ska medfölja kallelsen.  
Redaktionella ändringar av stadgarna, som inte förändrar dess innebörd, får göras efter styrelsebeslut.  
 
§ 17 Föreningens upplösning 
Föreningen kan upplösas genom beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra föreningsmöten, varav det 
ena ska vara ordinarie årsstämma. Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas 
mellan medlemmarna/utvecklingsgrupperna. 
 


