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Ändamål 
§1 Norrbottens läns Hemslöjdsförening, ideell förening (NLH) har till uppgift att främja 

såväl den norrbottniska som den svenska hemslöjden och dess utveckling inom länet. 

 För fullgörande av dessa uppgifter skall föreningen bl a: 

• Med hemslöjdstraditionen som grund stimulera till utveckling och nyskapande 
inom hemslöjden, samt verka för att tekniskt kunnande inom hemslöjden bevaras 
och utvecklas; 

• Bevara och utveckla det kulturella arv på hemslöjdens område som finns 
representerat i Norrbottens län. 

• Verka för en hög standard på undervisningen i hemslöjd. 
• Lämna information, anordna kurser, föredrag och utställningar i syfte att sprida 

kännedom om den norrbottniska hemslöjden och dess utveckling. 
• Samverka med andra föreningar/organisationer, för att uppnå ovanstående syften 

och mål. 

§2 Föreningen, vars firma är Norrbottens läns Hemslöjdsförening, ideell förening (NLH), 
är såsom medlem ansluten till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR). 

Medlemskap 
§3 Till medlemmar av föreningen må antagas 

a) hemslöjdsorganisation inom länet, som har till uppgift att främja svensk hemslöjd 
(ideell förening), 

b) hemslöjdsorganisation inom länet som tillverkar och/eller försäljer 
hemslöjdsprodukter (ekonomisk förening), 

c) enskild person som inte kan bli medlem enligt a) eller b) ovan. Där lokal förening 
finns skall medlemskap sökas i denna. 

Ansökan om medlemskap 
§4 mom 1 Hemslöjdsorganisation, som vill inträda i föreningen skall därom till föreningens 

styrelse avlämna en av organisationens styrelse gjord ansökan, vilken skall vara 
åtföljd av stadgar för organisationen. 

 mom 2 Ansökan om inträde i föreningen prövas och avgörs av styrelsen. 

 mom 3 Enskild person anmäler sig till medlemskap genom att betala medlemsavgiften. 
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Uteslutning 
§5 mom 1 Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller 

motarbetar dess intressen eller ändamål kan på styrelsens förslag av stämman uteslutas 
om medlemmen icke rättar sig efter skriftlig varning från styrelsen. 

 mom 2 Medlem som inte betalat medlemsavgift under de två senaste åren bedöms ha avsagt 
sig sitt medlemskap. 

 mom 3 Utesluten medlem förlorar genast rätten att deltaga i föreningens överläggningar och 
beslut. 

Styrelse 
§6 mom 1 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande samt 

ytterligare 6 ledamöter jämte 4 suppleanter. 

 mom 2 Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs av den ordinarie föreningsstämman efter 
förslag av valberedningen. 

 mom 3 Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs för tiden till den ordinarie 
föreningsstämman hållits, som äger rum under andra året efter valet, halva antalet ena 
året och halva antalet det andra året. Avgående ledamot och suppleant kan omväljas. 

 mom 4 Avgår ledamot eller suppleant under mandatperioden sker fyllnadsval vid närmaste 
föreningsstämma. 

Revisorer 
§7  Ordinarie föreningsstämma väljer två revisorer och två revisorssuppleanter för tiden 

till dess nästa föreningsstämma hållits. 

Valberedning 
§8 mom 1 Valberedningen skall bestå av minst tre ordinarie ledamöter. Mandattiden skall vara 

två år varvid två väljs jämna år och en väljs udda år. 

 mom 2 Inom valberedningen skall en ledamot vara sammankallande. 

 mom 3 Valberedningen skall varje år på initiativ av sammankallande förbered de val av 
styrelseledamöter och suppleanter som skall förrättas på ordinarie föreningsstämma 
samma år med anledning av utlöpande mandatperioder samt val av revisorer. 

 mom 4 Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie 
föreningsstämmas hållande. 

Räkenskapsår 
§9  Föreningens räkenskapsår är kalenderåret. 

Redovisningshandlingar 
§10  Styrelsen skall senast 4 veckor innan ordinarie föreningsstämma avlämna sina 

redovisningshandlingar till revisorerna. 
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Styrelsesammanträde 
§11 mom 1 Styrelsen sammanträder på kallelse av dess ordförande, då denne så finner erforderligt 

eller då minst tre ledamöter gör framställning därom. 

 mom 2 Styrelsen är beslutsför då lägst fyra av dess samtliga ledamöter eller suppleanter är 
närvarande. Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller 
den mening, som biträdes av ordföranden utom vid val, då lotten avgör. För giltiga 
beslut erfordras att lägst fyra stycken av styrelsens samtliga ledamöter eller 
suppleanter är därom ense. 

 mom 3 Vid styrelsens sammanträde föres protokoll, som justeras vid nästa sammanträde eller 
dessförinnan av ordföranden jämte en därtill utsedd ledamot vid styrelsens 
sammanträden. Under verksamhetsåret skall styrelsen hålla minst tre protokollförda 
möten. 

Föreningsstämma 
§12 mom 1 Ordinarie föreningsstämma hålles årligen senast den 31 mars på plats, som styrelsen 

bestämmer. Extra föreningsstämma hålls, då styrelsen så finner erforderligt eller då 
minst fem organisationsmedlemmar gör framställning därom hos styrelsen med 
angivande av ändamålet för stämman. 

 mom 2 Kallelse till stämma sker senast 2 veckor före dess hållande genom utsändande av 
skriftliga kallelser till medlemmarna. 

 mom 3 Till föreningsstämma äger varje lokal förening utse ett ombud, samt därutöver ett 
ombud för varje påbörjat 10-tal enskilda medlemmar inom lokalföreningen. 

 mom 4 Omröstning sker öppet, där icke sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal gäller den 
mening, som biträdes av ordföranden vid stämman, dock skall val avgöras genom 
lottning. 

 mom 5 Föreningsstämmans protokoll skall justeras av stämmans ordförande jämte två därtill 
utsedda personer. 

Ärenden på föreningsstämma 
§13  Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande för stämman 
2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare 
3. Fastställande av röstlängd 
4. Val av justeringsmän 
5. Fråga om stämman i behörig ordning sammankallats 
6. Framläggande av styrelsens berättelse över föreningens verksamhet under det 

senaste räkenskapsåret 
7. Framläggande av revisorernas berättelse över granskningen av föreningens 

verksamhet och räkenskaper för samma år 
8. Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 

räkenskapsåret 
9. Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
11. Styrelsens förslag 
12. Motioner och utredningar 
13. Bestämmelse av årsavgift för näst följande räkenskapsår 
14. Beslut om ersättning till styrelsens ledamöter och till revisorer 
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
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16. Val av två revisorer och två suppleanter 
17. Val av valberedning 
18. Val av ombud till SHR:s stämma 
19. Övriga frågor 
20. Stämmans avslutande 

Handlingar till stämman 
§14 mom 1 Kopior av styrelse- och revisionsberättelser skall i god tid före ordinarie 

föreningsstämma hållas tillgängliga för medlemmarna och sändas till medlemmar vid 
begäran därom. 

 mom 2 Styrelsens förslag samt yttranden över utredningar och motioner skall finnas 
tillgängliga minst två veckor före föreningsstämman. 

 mom 3 Motioner avsedda att behandlas på föreningsstämman skall vara styrelsen tillhanda 
senast fyra veckor före stämmans hållande. Styrelsen tillhandahåller i förekommande 
fall yttrande enligt §14 mom 2. 

Ändring av stadgarna 
§15  För att beslut om ändring av dessa stadgar skall vara giltigt fordras dels att beslutet 

fattas av två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie, och att ärendet 
angivits i kallelsen till föreningsstämma samt att det på den senaste stämman omfattas 
av tre fjärdedelar av vid stämman närvarande röstberättigade medlemmar, dels att 
ändringen godkännes av SHR. 

Upplösning 
§16  För giltiga beslut om föreningens upplösning fordras dels att det fattas på det sätt som 

anges i §15, dels att beslutet vid den andra stämman biträtts av minst två tredjedelar av 
de röstande. 

Behållna tillgångar 
§17  Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar – såväl kulturella som 

ekonomiska – överföras på en organisation eller institution som kan anses fullfölja 
föreningens syfte och verksamhet. Beslut om överförande av föreningens tillgångar är 
giltig endast om det tillstyrks av styrelsen för SHR. 


