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§1 Ändamål 

Föreningens ändamål är att i anslutning till Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund 
arbeta i detta förbunds syfte vilket är att tillvarata och vårda, ur kulturell och historisk 
synpunkt, värdefulla traditioner och kulturminnen samt väcka intresse och känsla för 
hembygden. 

§2  Verksamhet 

Föreningen ska vårda och dokumentera de föremål och samlingar som finns i, eller anförtros 
i, föreningens ägo. Samlingarna ska hållas tillgängliga för allmänheten. Föreningens 
samlingar får inte, utan särskilt medgivande från givaren, säljas men dubletter får bytas ut mot 
likvärdiga föremål. 

Föreningen ansvarar för att Gammelgården, med alla dess byggnader och inventarier, hålles i 
bra skick och är tillgänglig för medlemmar och allmänhet. 

Föreningen ska, via olika slags verksamheter, studier, exkursioner mm, väcka intresse och ge 
kunskap om hembygden. 

Viktiga samarbetspartners i verksamheten är kommun, landsting, studieförbund m fl. 

 

§3 Medlemskap 

Medlem i föreningen är varje person som erlägger fastställd medlemsavgift. Medlem äger att, 
genom föreningen, köpa DHF:s årsskrift till det pris som föreningen bestämmer. 

 

§4 Styrelse 

Föreningen angelägenheter handhas av en styrelse med det antal ledamöter och suppleanter 
som årsmötet bestämmer. Styrelsen utses av årsmötet som även utser ordförande. Val av 
styrelse omfattar en period om två år utom för ordförande som väljs varje år. 

Styrelsen sammanträder efter ordförandens kallelse eller då minst tre ledamöter spå påfordrar. 

Styrelsen utser självständigt arbetsutskott och de befattningar som anses erforderliga. 
Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den 
mening som ordföranden stödjer, utom vid val då lotten avgör. 
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§5 Föreningsmöte 

Föreningens årsmöte ska hållas innan mars månads utgång på dag som styrelsen bestämmer. 
Extra föreningsmöte äger rum då ordföranden eller styrelsen finner lämpligt eller påkallas av 
minst tio (10) medlemmar. I kallelse till extra föreningsmöte ska ändamålet uppges och annat 
ärende får inte tas upp vid sammanträdet. 

Mellan ordinarie och extra föreningsmöte ska minst en månad förflyta. 

Motioner till årsmötet ska ha inkommit till styrelsen minst två veckor före mötet. 

 
§6  Årsmötesärenden 

På ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma 

1. Val av årsmötespresidium 
2. Val två justerare 
3. Fråga om mötets behöriga utlysande 
4. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år 
5. Revisorernas berättelse 
6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
7. Beslut om medlemsavgiftens storlek 
8. Val av ordförande  
9. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
10. Val av revisorer och ersättare 
11. Val av ledamöter i valberedning 
12. Val av ledamöter till förbundsstämma med Dalslands fornminnes- och 

hembygdsförbund 
13. Behandling av inkomna motioner 
14. Övriga ärenden 

§8  Stadgeändring 

Beslut om ändring av föreningens stadgar får endast ske på ordinarie årsmöte. Beslutet ska 
biträdas av minst två tredjedelar (2/3) av de röstande. 

 
§9  Upplösning 

Beslut om upplösande av föreningen ska fattas vid två, på varandra följande, årsmöten, varav 
minst det ena ordinarie. Sådant beslut ska biträdas av mins två tredjedelar (2/3) av de 
röstande. 

Föreningens egendom ska, vid upplösande, överlåtas till Dalslands fornminnes- och 
hembygdsförbund. 


