
STADGAR FÖR MUSKÖ HEMBYGDSFÖRENING

1. UPPGIFT OCH NAMN
Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och 
föra detta vidare till kommande generationer.

Föreningen vill nå detta syfte bland annat genom
Att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell 
synpunkt värdefulla traditioner.

Att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och 
fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering.

Att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i 
nutid och i gången tid.

Att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet 
samt stimulera till initiativ, som gagnar bygden och dess utveckling.

Att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat, som kan öka kunskapen om bygden, 
dess natur och historia.

Föreningen skall vara ansluten till regionalt hembygdsförbund och vara partipolitiskt och 
religiöst obunden.

Föreningen grundades 1980 och fick namnet MUSKÖ HEMBYGDSFÖRENING, förkortat 
MHF och med säte på Muskö, Haninge kommun.

2. MEDLEMSKAP OCH AVGIFTER
Medlemskap i föreningen kan erhållas av envar, som ansluter sig till föreningens målsättning 
utan särskild ansökan men efter erläggande av avgift, som fastställs av årsmötet.
Uteblir avgift upphör medlemskapet 60 dagar efter debiteringsdagen. 
Medlem kan själv säga upp sitt medlemskap.

3. HEDERSLEDAMÖTER
Styrelsen kan föreslå årsmötet att som hedersledamot kalla person, som särskilt främjat 
föreningens syften.
Vanligen ej fler än två personer per år. Hedersledamot befrias från årsavgift men tar ej plats i 
styrelsen.

4. FÖRENINGENS STYRELSE
Styrelsen utgörs av fem till sju personer samt två ersättare.
Ordföranden väljs av årsmötet för ett år, övriga funktionärer på två år och med växelvis 
avgång.
Styrelsen konstituerar sig själv. Avgående ledamot kan omväljas.
Nyvald ordförande, kassör, sekreterare och arkivansvarig anmäls till Stockholms Läns 
Hembygdsförbund inom fyra veckor från beslut.
Styrelsen sammanträder vanligen en gång per månad.
Suppleanter deltar helst i styrelsemöten. 
Även enskilda medlemmar välkomnas men är då ej röstberättigade.



5. STYRELSENS ARBETE
Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter eller ersättare deltar i beslutet.
Dagordning skall finnas och beslutsprotokoll skall föras.
Styrelsen skall:
Planera aktuella arbeten, rapporter med mera och verka för att tidigare beslut genomförs vid 
rimlig tidpunkt.

Förvalta tillgångar och sköta de löpande ärendena.

Verka för utgivande av Musköbladet och/eller andra publikationer.

Besluta om aktiviteter och annan verksamhet i enlighet med punkt 1 ovan.

Hålla aktuell matrikel över medlemmar och prenumeranter samt att svara för att årsavgifter 
och prenumerationsavgifter inflyter.

Att tillse att föreningens egendom hålls försäkrad och att tillgångar företrädelsevis insätts på 
räntebärande konto.

Styrelsen har ej rätt att utan föreningsmötets beslut upptaga lån eller använda sig av 
föreningens tillgångar.

6. FÖRENINGSMÖTE
Medlemmarna utövar sin beslutsrätt på ordinarie möte, årsmötet, som hålls senast vecka 22 
(maj månad) och på eventuellt extra föreningsmöte.

Motion till årsmöte skall lämnas till styrelsen senast den 15 februari.
Motionens innehåll skall framgå av kallelsen.

Kallelse utsänds senast två veckor före årsmöte.
Kallelse till extra föreningsmöte meddelas genom Musköbladet eller på annat sätt.
Avses att mötet skall behandla frågor av större vikt sker kallelsen skriftligt till medlemmarna.

Föreningsmöte skall sammankallas, om minst 20 medlemmar gjort hemställan härom till 
styrelsen. Om styrelsen underlåter att inom tre veckor utfärda kallelse må de 20 medlemmarna
själva göra detta. Dagordning skall alltid ingå.

För beslut på möte skall enkel majoritet gälla och vid lika röstetal gäller den åsikt, som 
företrädes av ordföranden.
Val och annan omröstning sker med slutna sedlar, då så begärs, annars öppet.



7. DAGORDNING
Att gälla vid ordinarie möte. Tillämpliga delar vid föreningsmöte, dock minst punkterna 1-3, 
13-14.

1. Val av ordförande för mötet
2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
3. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare
4. Styrelseberättelse för det gångna kalenderåret
5. Granskning av årets räkenskaper
6. Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelse och revisorer
7. Behandling av inkomna ärenden och motioner
8. Granskning av styrelsens förslag för verksamheten att planeras, påbörjas eller slutföras        
    under det innevarande kalenderåret.
9. Genomgång av budget och fastställande av årsavgift
10. Val av styrelseledamöter och ersättare
11. Val av revisorer och ersättare
12. Val av valberedning och ersättare
13. Eventuella hedersledamöter
14. Övriga frågor
15. Fastställa tid och plats för protokolljustering

8. PROTOKOLL
Vid möten med föreningen förs protokoll och de skall justeras inom tre veckor av justerare 
och ordföranden.
Protokollet skall inom fyra veckor finnas tillgängligt hos minst två styrelseledamöter.

9. RÄKENSKAPER OCH REVISION
Räkenskaps- och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Det åligger styrelsen att föra 
noggranna räkenskaper, som avslutas per den 31 december och lämnas till revisorerna senast 
den 15 februari. Dessa skall slutföra revisionen inom 30 dagar.

10. STADGEÄNDRING
Ändring av stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten varav ett skall vara ordinarie
årsmöte.
Det skall framgå av kallelse att stadgeändring skall beslutas.
För ändring fordras två tredjedels majoritet.

11. UPPLÖSNING AV MUSKÖ HEMBYGDSFÖRENING
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas med två tredjedels majoritet på två efter 
varandra följande ordinarie årsmöten.
Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till det regionala 
hembygdsförbundet, annan liknande organisation eller myndighet, som vill verka för att 
föreningen snarast rekonstrueras.

Dessa stadgar har efter mindre ändringar godkänts av årsmöten 1997 och 2007.
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