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STADGAR FÖR HELA SVERIGE SKA LEVA,  STOCKHOLMS LÄN 
 

§ 1. Föreningens namn  

Föreningens namn är Hela Sverige ska leva, Stockholms län.  

Länsbygderådet är organiserat i formen ideell förening.  

 

§ 2. Hemort  

Föreningens hemort är Stockholms stad. 

 

§ 3. Ändamål  

Länsbygderådet i Stockholms län är avsett att vara lokala utvecklingsgruppers, föreningars och 

folkrörelsers eget nätverk för att ge stöd till det lokala demokratiska utvecklingsarbetet i Stockholms län. 

Länsbygderådet ska verka utifrån de behov som finns lokalt och i de lokala utvecklingsgrupperna. 

Länsbygderådet kan även initiera projekt, utbildningsinsatser och andra aktiviteter som stöd till de lokala 

utvecklingsgrupperna och det lokala utvecklingsarbetet. Länsbygderådet i Stockholms län är fristående 

från stat och kommun och är politiskt och religiöst obundet. 

Länsbygderådet ska arbeta utifrån demokrati, mångfald och jämställdhet och för social, miljömässigt och 

ekonomiskt hållbar utveckling. 

 

§ 4. Medlemskap  

Länsbygderådet är öppet för lokala utvecklingsgrupper, föreningar och folkrörelser på regional eller lokal 

nivå som vill arbeta för föreningens ändamål och aktivt bidra till den lokala utvecklingen. Till stödmedlem 

kan antas enskild och juridisk person som vill stödja föreningen och bidra till dess verksamhet. 

 

§ 5. Ansökan om medlemskap  

Ansökan om medlemskap görs skriftligt till Länsbygderådets styrelse. Medlemskap beviljas av styrelsen.  

 

§ 6. Medlemsavgift/ årsavgift  

Medlemsavgift/årsavgift för medlemmar och stödmedlemmar fastställs av stämman. Stämman kan besluta 

om differentierad avgift och/eller avgiftsbefrielse för särskilda medlemsgrupper. 

 

§ 7. Utträde  

Om medlem önskar lämna föreningen skall styrelsen meddelas skriftligt, medlemskapet upphör då 

omgående. Medlemskapet för icke avgiftsbefriade medlemmar upphör automatiskt om medlemsavgift ej 

erlagts. 

 

§ 8. 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 

medlemsorganisation har rätt att få sin sak prövad av stämman. 

 

§ 9. Styrelse  

Föreningens styrelse ska bestå av 7-13 ledamöter, till udda antal. En mer än hälften av ledamöterna ska 

representera lokala utvecklingsgrupper. Val av styrelse sker på stämma. Styrelsen väljs med en mandattid 

på 2 år, med växelvis avgång. Vid rådets bildande väljs hälften av ledamöterna med mandattid 1 år. 

Styrelsens arbete leds av två ordförande, en kvinna och en man, som väljs för ett år. Dessa kommer 

inbördes överens om hur arbetet skall fördelas Fyllnadsval av ordförande kan ske också vid ordinarie 

föreningsmöte. I övrigt beslutar styrelsen inom sig om fördelning av ansvar och arbetsuppgifter. 
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Styrelsemöte ska hållas minst 6 ggr per år. Styrelsen är beslutsmässig när antalet närvarande ledamöter 

uppgår till minst 50% av antalet utsedda ledamöter. Vid lika röstetal avgör lotten men i första hand ska 

enighet eftersträvas. 

 

§ 10. Revisor  

Stämman utser 2 ordinarie revisorer och en suppleant.  

 

§ 11. Firmatecknare  

Förutom styrelsen i sin helhet, den eller de personer som styrelsen utser. 

 

§ 12. Stämma  

Föreningens högsta beslutande organ är stämman. Ordinarie stämma ska hållas under perioden februari - 

april. Kallelse och dagordning skall vara medlemmarna tillhanda tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före 

dag för stämma. Varje medlem utser en delegat med rösträtt på stämman. Stödmedlemmar och övriga 

deltagare har förslags- och yttranderätt men ej rösträtt. Ärenden som ska behandlas av stämman ska vara 

styrelsen tillhanda senast 4 veckor före dag för stämma. 

Dagordning  

1. Mötets öppnande  

2. Fastställande av röstlängd  

3. Fråga om stämman utlysts i rätt ordning  

4. Val av mötesordförande  

5. Val av mötessekreterare  

6. Val av justerare tillika rösträknare  

7. Godkännande av dagordning  

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året  

9. Revisorernas berättelser för det gångna året  

10. Fastställande av resultat- och balansräkning för det gångna året  

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

12. Fastställande av ev. arvode till revisor/er och styrelseledamöter  

13. Val av två ordförande 

14. Val av övriga styrelseledamöter 

15. Val av revisorer och suppleant  

16. Val av valberedning  

17. Fastställande av årsavgift/medlemsavgift  

18. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande året  

19. Ärende som av styrelse eller medlem föranmälts till stämman  

20. Övriga frågor  

21. Mötets avslutande  

 

§ 13. Höstmöte-medlemsmöte  

Länsbygderådet ska varje höst hålla medlemsmöte präglat av flexibla mötesformer och vara ett forum för 

erfarenhetsutbyte och idéspridning. Mötet ska utgöra underlag för styrelsens förslag till verksamhetsplan 

och budget för kommande år. 

 

§ 14. Extra stämma  

Ska hållas när styrelsen anser att behov finns, eller när revisor eller minst 10 % av medlemmarna så begär. 

Kallelse ska ske skriftligt och vara medlemmarna tillhanda senast 2 veckor före utsatt dag. 



3 (3) 

 

 

§ 15. Valberedning 

Valberedning och sammankallande i denna utses av stämman. Valberedningens ledamöter ska representera 

både föreningar, folkrörelser och lokala utvecklingsgrupper. Valberedningen ska bestå av lägst 3 och högst 

6 ledamöter. 

 

§ 16. Räkenskapsår  

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 

 

§ 17. Årsredovisning  

Föreningens årsredovisning skall lämnas till revisor senast 4 veckor före dag för stämma. 

 

§ 18. Stadgeändring  

Ändring av stadgarna avgörs med majoritetsbeslut på två på varandra följande stämmor, varav den ena ska 

vara ordinarie stämma. Minst 4 veckor ska förflyta mellan dessa två stämmor. Förslag till ändring av 

stadgarna skall medfölja kallelsen. 

 

§ 19. Föreningens upplösning  

Föreningen kan upplösas genom beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande stämmor, varav 

den ena ska vara ordinarie stämma. Minst 4 veckor ska förflyta mellan dessa stämmor. Vid upplösning 

skall icke förbrukade medel och ev. kvarvarande inventarier mm återbetalas till bidragsgivare, tillfalla 

förening eller annan verksamhet med liknande mål och syfte i Stockholm.  

  

Ovanstående stadgar antagna vid konstituerande möte den 5 december 1998 har reviderats vid årsmöten i april 2001, april 
2009 och april 2010, april 2011 samt april 2013 och april 2014 samt april 2018 och nov 2018. 
Jan Runfors 
 

 


