Stadgar för Transtrands Hembygdsförening
§1
Föreningens namn, verksamhetsområde och karaktär:
Föreningens namn är Transtrands Hembygdsförening och har sitt säte i Olnispagården, Västra Sälen 125,
78067 Sälen,Malung-Sälens kommun. Föreningen är medlem i Dalarnas Fornminnes- och
Hembygdsförbund och därigenom ansluten till Sveriges Hembygdsförbund. Föreningens geografiska
verksamhetsområde utgörs av Transtrands socken. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden,
allmännyttig och ideell.
§2
Föreningens ändamål:
Hembygdsföreningen har till ändamål att i Transtrands socken
- bevara och stärka minnet av tidigare generationers människor och livsform
- samla och vårda byggnader och andra saker, som kan åskådliggöra de olika livsbetingelser,
som skapats under tidernas lopp. Undantagna skall vara saker och utrustning från senare tid som t.ex
el, telefon, plast och förbränningsmotorer.
- värna Transtrandsfolkets särarter, såsom språk, seder m.m.
- verka för att skönhetsvärden i natur, byggnader och sedvanor inte skadas
- verka för kultur och trivsel inom socknen
- för socknens historieskrivning föra fortlöpande anteckningar om viktiga
händelser inom socknen samt fotografisk dokumentation.
- representera socknen utåt, då så erfordras.
§3
Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan vinnas av envar som delar intresse för föreningens
syften och erlägger stadgad medlemsavgift. Denna avgift betalas för varje år med det
belopp som fastställs av årsmötet.
Föreningen kan till hedersledamöter välja personer som i särskild hög grad, under
minst 30 år, gagnat socknen och/eller föreningens verksamhet.
Rösträtt på föreningens sammanträden/årsmöten har alla som för året erlagt
medlemsavgift. Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar erlägger inte årsavgift,
men har rösträtt.
§4
Organisation
Hembygdsföreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som utser styrelse för föreningen. Mellan
årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ i frågor som faller inom ramen för styrelsens
befogenhet.
§5
Verksamhet
Föreningen håller sammanträden efter kallelse av styrelsen. Sammanträde ska också hållas om minst 10
medlemmar skriftligt hos styrelsen anhåller om detta.
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§6
Årsmöte
Föreningens årsmöte hålles senast under mars månad. Förslag som enskild medlem vill förelägga
årsmötet skall senast 4 veckor före årsmötet tillställas styrelsen, Styrelsen skall kalla till årsmötet
senast 2 veckor före mötet. Annonseras i lokal tidning eller annonsblad samt på föreningens hemsida.
Vid årsmötet väljs styrelse bestående av ordförande och 5 – 9 ledamöter jämte 2 – 4
sppleanter.Ordförande väljs för l år och övriga ledamöter för 2 år. Ordinarie ledamöter bör väljas for
sådan tid att hälften avgår vid påföljande årsmöte, övriga vid det därpå följande. Suppleanterna väljs för l
år. Dessutom väljes av Transtrands jordägande socknemän en styrelseledamot jämte suppleant. Totala
antalet styrelseledamöter inklusive ordföranden ska vara udda. Styrelsen tjänstgör från årsmöte till
årsmöte.
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Fråga om kallelse utgått i behörig ordning
2. Upprättande av röstlängd.
3. Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare – tillika rösträknare - för mötet
4. Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret/ Årsberättelsen
5. Kassarapport och revisorernas redogörelse /Revisionsberättelsen
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Av styrelsen väckta frågor och inkomna motioner
8. Verksamhetsplan och budget
9. Fastställande av medlemsavgift för kommande år
10. Val av ordförande
11. Val av övriga ledamöter jämte suppleanter
12. Val av en revisior och suppleant för en tid av två år.
13. Val av valberedning samt sammankallande /tre ledamöter
Omröstningar och val sker öppet med enkel röstövervikt utom vid stadgeändring,
då 2/3 majoritet erfordras. Vid lika röstetal skiljer lotten.
Valet av personer till valberedningen bereds före årsmötet av en av styrelsen
tillsatt arbetsgrupp som på årsmötet föreslår de personer som ska ingå i
valberedningen. Styrelseledamot och ledamot i valberedningen skall vara medlem i
föreningen.
§7
Styrelse
Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med stadgarna och beslut av
årsmötet. Styrelsen kan utse arbetsutskott.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelseledamöterna är solidariskt ansvariga för omhänderhavda medel och för
vården av föreningens egendom och samlingar.
Det åliggen styrelsen att föra ordentliga räkenskaper, medlemsmatriklar, protokoll
över förenings-och styrelsesammanträden, fullständig inventarieförteckning samt
anteckningar enligt § 2. Räkenskaperna ska avslutas per kalenderår och jämte
årsberättelse före l .a februari nästkommande kalenderår tillställas revisorerna.
Styrelsens verksamhet och föreningens räkenskaper granskas av revisorerna.
Revisionen ska vara verkställd och rapporterad före årsmötets början.
Styrelsen kan fatta beslut om minst hälften av ledamöterna ar närvarande. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst.
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§8
Revisorer
Hembygdsföreningen och Transtrands Jordägande socknemän väljer vartannat år vardera en revisor
jämte suppleant att granska föreningens räkenskaper och förvaltning. Revisorerna har rätt att delta i
styrelsesammanträden men har ingen rösträtt där.
§9
Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av ordföranden eller kassören.
§ 10
Extra årsmöte
Om revisorerna, styrelsen eller 10% av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas.
Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och
beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.
§11
Ändring av stadgar.
Årsmötet kan besluta om ändring av stadgarna. Därvid skall ändringarna godkännas med 2/3
majoritet.
§ 12
Särskilda föreskrifter
Medlemskap i föreningen upphör genom skriftlig anmälan eller vid utebliven
medlemsavgift.
Medlem som skadar föreningens verksamhet eller handlar i uppenbar strid mot
föreningens stadgar kan uteslutas. Årsmöte beslutar om uteslutning efter
hemställan från styrelsen.
§13
Föreningens upplösning
Beslut om upplösning av föreningen och disposition i sådant fall av föreningens tillgångar skall fattas
med 2/3 majoritet vid två årsmöten - varav ett kan vara extra - med minst två månaders mellanrum. Till
möte som har att behandla fråga om upplösning skall kallas minst en månad i förväg med angivande av
förslaget.
I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar, lösa som fasta, användas till befrämjande av
föreningens syfte på sätt som föreningen bestämmer.
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