
                                                              

                                    
Skaraborgs  

Bygdegårdsdistriktsårsmöte 

Söndagen den 5 april 2020 är ändrat till 
Webbmöte och till klockan 17.00 

 

Distriktsstyrelsen planerade att genomföra stämman i Österäng men 
ändrar pga. Covid 19 till att genomföra stämman som webbmöte. 

Du loggar in genom att logga in med den länk som du hittar i mejl från 
Bygdegårdsdistriktet eller på vår hemsida 

https://bygdegardarna.se/skaraborg/aktiviteter/arsstamma-skaraborgs-distrikt/ 

Här hittar du också alla handlingar 
Om du inte har tillgång till dator kan du ringa in till mötet. 

Telefonnumret är 010-510 51 55 ange mötes-id 316864105, avsluta med # 
Varje bygdegård har två ombud till distriktsstämman. 

Mötesrummet finns öppet från kl. 16.30 för dig som vill testa lite i förväg.  
Vi beräknar att stämman tar ca 1–1,5 timmar 

 

STÄMMOHANDLINGAR 

Föredragningslista 
Valberedningens förslag 
Verksamhetsberättelse 

Revisionsberättelse 
Verksamhetsplan 

Budget 
Stadgeförslag föredragande Torbjörn 



Förslag till:    

Föredragningslista vid Skaraborgs 
Bygdegårdsdistriktets stämma 2020 

 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll 
4. Fastställande av föredragningslista 
5. Fastställande av röstlängd  
6. Godkännande av kallelsen 
7. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det senaste 

verksamhetsåret 
8. Revisorernas berättelse 

9. Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat 

10.  Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens ledamöter 

11.  Beslut angående 

  a) mandattid för distriktsstyrelsens ledamöter  

  b) antal ledamöter  

  c) ev. representation av medlemsorganisationerna i distriktsstyrelsen  

  d) ev. ersättning till styrelseledamöter m.fl. 

12. Val av distriktsordförande 

13.  a) Val av övriga styrelseledamöter  

  b) Anmälan av medlemsorganisationernas representanter i distriktsstyrelsen 

14.  Val av revisorer jämte ersättare 

15.  Information om förbundsstämman i Slite 29-31/5 2020. 

   a)  Val av ombud och ersättare till riksförbundets stämma. 

16.  Redovisning verksamhetsplan och budget för 2020 samt diskussion om riktlinjer för 
kommande års verksamhet  

17.  Val av tre ombud jämte suppleanter till Studieförbundet Vuxenskolans avdelningsstämma 2020 

18.  Val av valberedning inför 2021 års distriktsstämma 

19.  Förslag till reviderade stadgar 

20.  Beslut om medlemsavgifter 2021 

21.  Motioner 

22.  Frågor till: 

  a)  kulturrådsansvarig 

  b)   byggansvarig 

  c) försäkringsansvarig   

  d)  miljöansvarig 

  e)  ungdomsansvarig 

  f) hemsidesansvarig 

23.  Vid stämman väckta frågor 

24.  Stämman avslutas 



 

Valberedningens förslag till Skaraborgs bygdegårdsdistrikts stämma Falköping 

5/4 - 2020          

2. Mötesordförande: Bengt Eriksson 

 Föredragande: Wivi Wiking 

 Sekreterare: Ingegerd Ambertsson 

3. Justerare 2 st: Utses vid stämman 

11a. Mandattid: 2 år och alla ordinarie Vid fyllnadsval 1 år för att få en jämn fördelning 

    b. Antal ledamöter 9 

    d. Ersättningar 

 Arvode: 700:- dagtid alternativt för styrkt ersättning för förlorad arbetsförtjänst efter 
 framställan till och beslut av styrelsen vid varje enskilt tillfälle   

 200:- kvällstid (efter kl. 17.00) 

 Reseersättning: 1,85:-/km + 0,20:-/km för samåkande alternativt  ersättning motsvarande  
 den skattefria delen 

Årsarvode: ordförande, sekreterare, hemsidesansvarig 1000:-                                                            

Ledamöter AU, programråds-, miljö-, försäkrings-, byggansvarig, valberedning sammankallande 
telefonersättning  250:-/år 

 Revisorer: 500:-/år 

12. Ordförande: Wivi Wiking  

13a. Styrelseledamöter:     

 Anders Johansson 2 år omval  

 Sören Runnestig 2 år omval 

 Carina Hellström 2 år nyval 

 Camilla Pedersen  1 år kvar på mandattiden  

 Inger Emanuelsson 1 år kvar på mandattiden  

 Ingegerd Ambertsson 1 år kvar på mandattiden 

 Torbjörn Johansson 1 år kvar på mandattiden 

 Emma Stigson 1 år kvar på mandattiden 



  

 

14. Revisorer och ersättare.     

 Ordinarie: 

 Gerth Malmevik omval   

 Sören Pettersson omval  

 Ersättare:  

 Björn Arvidsson  omval 

 Brita Larsson omval   

16 a Ombud till förbundsstämman  

 Ordinarie: Ersättare 

 Wivi Wiking Styrelsen utser vid behov 
  

 Camilla Pedersen 

 Torbjörn Johansson 

 Anders Johansson 

 Carina Hellström 

 Mona Gustafsson 

  

 Valberedning inför distriktsstämma 2020 

 Lennart Svensson Rackeby bgf område 1 

 Ingrid Ahlstedt Ryda bgf område 2  

 Kjell Svensson Gustav Adolf bgf område 3 

 Kjell Larsén Borgunda bgf område 4 

 Birgitta Svensson Sjötorps bgf område 5 sammankallande 













 
VERKSAMHETSPLAN 2020 

 
ORGANISATION 
Demokratin kräver mötesplatser! Under året satsar vi på att besöka våra föreningar samt genomföra 
olika informationstillfällen.  
Samverkan mellan de olika lokalhållande organisationerna inom Västra Götalandsregionen 
fortsätter under benämningen SamSam och innefattar bland annat genomförande av intentionerna i 
det Kulturuppdrag Västra Götalandsregionens Kulturnämnd beslutat ge oss. 
 
MILJÖ 
Det är viktigt att bygdegårdarna drivs på ett miljöanpassat sätt, och att föreningarna har alla tre 
miljödiplom, då detta är positivt om föreningen ska söka bidrag. 
 
KULTUR 
Bygdegården bör utgöra ett centrum för bygdens kulturliv. Ett rikt kulturliv skapar samhörighet. 
Kulturaktiviteterna ökar i bygdegårdarna med spridning på olika konstarter med hjälp av det 
regionala arrangörsstödet. Genom utbudsdagar förmå föreningarna att öka kulturutbudet. 
 
INTEGRATION 
Bygdegården, den allmänna samlingslokalen ska ses som en given plats för integrerande möten av 
alla människor i lokalsamhället. Att skapa ett samhälle där alla är välkomna och inkluderande 
skapar en levande och attraktiv landsbygd 
 
UTBILDNING 
Riksförbundet och SV tillhandahåller utbildningar. 
 
BYGG- ENERGI- OCH FÖRSÄKRINGSRÅDGIVNING 
Tillgängliga och attraktiva lokaler är en förutsättning för att bygdegården ska kunna vara den naturliga 
mötesplatsen. 
Under året arbetar vi med rådgivning till medlemmar som funderar på ombyggnad, upprustning eller 
tillgänglighetsanpassning av sin bygdegård. Stimulera föreningarna till att söka Verksamhetsstöd till 
ungdomar från Boverket, Bygg och upprustningsstöd från Boverket samt söka stöd i 
Landsbygdsprogrammet och Leader 
Skadeförebyggande åtgärder är viktigt för att hålla nere kostnaderna samt att minska sina 
försäkringskostnader. Om man vidtar vissa åtgärder kan man få upp till 30% rabatt på försäkringen. 
 
UNGDOM 
Barn och ungdomsverksamhet ska säkerställa en levande bygdegårdsorganisation i ständig 
utveckling. Under året planerar vi att besöka föreningarna för att informera ungdomsansvariga och 
inventera intresset för speciella barn och ungdomsaktiviteter. Vi uppmanar föreningarna att 
engagera ungdomarna som finns i bygden, till vår verksamhet. 
 
INFORMATION 
Informationen från distriktet kommer ske via mejl och hemsidan. Därför är det viktigt att vi får 
aktuella e-postadresser. 
Stimulera föreningarna att synas och sprida information genom sociala media. (Tänk på GDPR) 
Prenumerera på tidningen Bygdegården till ett antal beslutsfattare och strategiskt viktiga platser. 
 
Verksamhetsplanen behandlas vid Skaraborgs distriktsstämma den 5 april 2020 



Skaraborgs Bygdegårdsdistrikt
Budget 2020

Intäkter
Konto Text Belopp
3311 Del av Förbundsavgiften 27 000 kr
3315 Ers för Skadeförebyggande arbete 2 200 kr
3330 Uppdragsersättning från V G Regionen 81 300 kr
3510 Medlemsavgifter 300 kr
Summa intäkter 110 800 kr

Kostnader
Konto Text Belopp
4010 Inköp av varor och material -1 500 kr
5800 Resekostnader -1 000 kr
6071 Representation, avdragsgill -2 000 kr
6310 Företagsförsäkringar -530 kr
6410 Styrelsearvode -19 000 kr
6440 Distriktsstyrelsemöten -3 000 kr
6445 Årsstämma/Förbundsstämma -30 000 kr
6570 Bankkostnader -1 000 kr
6590 Övriga externa tjänster -10 000 kr
6981 Föreningsavg, avdragsgilla -2 500 kr
7010 Arvoden -2 000 kr
7331 Skattefria bilersättningar -14 000 kr
7332 Skattepliktiga bilersättningar -200 kr
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner -2 000 kr
7510 Arbetsgivaravgifter -5 000 kr
7521 Avgifter för löner och ersättningar -3 400 kr
7610 Utbildning -8 000 kr
Summa kostnader -105 130 kr

Resultat 5 670 kr



 
 
Svart text = Förslag på nya stadgar 
Röd och kursiv text = Nuvarande stadgar 
 
STADGAR för 
bygdegårdsdistrikt 

    

§ 1  NAMN 

Distriktets namn är Skaraborgs bygdegårdsdistrikt. 

§ 1  NAMN   
 

Distriktets namn är Skaraborgs distrikt av Bygdegårdarnas Riksförbund 

 

§ 2  ÄNDAMÅL 

Distriktet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har till ändamål  

att i enlighet med Bygdegårdarnas Riksförbunds stadgar och styrdokument vara ett 
samarbetsorgan för de inom distriktet verksamma medlemmarna i Bygdegårdarnas 
Riksförbund. 

att inom distriktet främja föreningsdrivna allmänna samlingslokaler för att erbjuda 
mötesplatser och värna mötesfriheten för alla som delar våra demokratiska 
värderingar. 

att  genom aktiva insatser främja och skapa lokal utveckling och decentraliserad 
verksamhet inom kultur och andra angelägna området inom distriktets geografiska 
område, för att stärka bygders attraktionskraft. 

§ 2  ÄNDAMÅL 
 

Distriktet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har till ändamål att i enlighet med 
Bygdegårdarnas Riksförbunds stadgar och program vara ett samarbetsorgan för de inom 
distriktet verksamma medlemmarna i Bygdegårdarnas Riksförbund. 
 

§ 3  HEMVIST OCH FÖRENINGSFORM 

Bygdegårdsdistriktet är en ideell förening med hemvist i  

 

Falköpings kommun,  

 

Västra Götalands län. 

 

 

 

 

 



 
 
§ 4  INTRÄDE 

De inom distriktet verksamma föreningar som är medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund 
är medlemmar i distriktet. 

Distrikt eller motsvarande av sådan riksorganisation som är medlemsorganisation i 
riksförbundet bör erbjudas medlemskap i distriktet. 

Annan distriktsorganisation, än den vars riksorganisation är medlemsorganisation i 
riksförbundet, kan erhålla medlemskap i distriktet om den godkänner distriktets stadgar. 

Ansökan om medlemskap för medlemsorganisation görs skriftligt till distriktsstyrelsen och 
prövas av denna. 

§ 3  INTRÄDE 
 

Mom 1. De inom distriktet verksamma föreningar som är medlemmar i Bygdegårdarnas 
 Riksförbund är medlemmar i distriktet. 
Mom 2. Distrikt eller motsvarande av sådan riksorganisation som är medlem i riksförbundet 
kan  erbjudas medlemskap i distriktet. 
Mom 3. Annan distriktsorganisation, än den vars riksorganisation är medlem i riksförbundet 
och  som godkänner distriktets stadgar, kan erhålla medlemskap i distriktet. 
Mom 4. Ansökan om medlemskap enligt mom 2 och 3 görs skriftlig till distriktsstyrelsen och 
 prövas av denna. 
 

 

§ 4  ÅRSRAPPORTERING 
 

Medlem enligt § 3 mom 1 insänder årsrapporter till distriktet senast den 15 mars varje år. 
 

 

§ 5  AVGIFTER 

Avgift, som kan tas ut av distriktet, fastställs årligen av ordinarie distriktsstämma och erläggs 
vid tidpunkt som styrelsen beslutar. 

§ 5  AVGIFTER 
 

Avgift, som kan tas ut av distriktet, fastställs årligen av ordinarie distriktsstämma och erläggs 
vid tidpunkt som styrelsen bestämmer. 
 

 

§ 6  UTTRÄDE, UTESLUTNING 

Förloras medlemskap i riksförbundet upphör därigenom även medlemskapet i distriktet. 

Bryter medlemsförening mot distriktets stadgar, motarbetar dess syften eller avstår från att 
erlägga avgifter enligt överenskommelse, äger distriktsstyrelsen rätt att hemställa hos 
förbundsstyrelsen om uteslutning. 

Bryter medlemsorganisation mot distriktets stadgar, motarbetar dess syften eller avstår från 
att erlägga avgifter enligt överenskommelse äger distriktsstyrelsen rätt att utesluta 
medlemsorganisationen. Medlemsorganisation som motsätter sig uteslutningsbeslutet kan 
genom en skriftlig begäran inom 30 dagar hänskjuta beslutet till kommande 
distriktsstämma. 



 
 
§ 6  UTTRÄDE, UTESLUTNING 
 
Mom 1. Förloras medlemskap i riksförbundet upphör därigenom även medlemskapet i 
distriktet. 
Mom 2. Bryter medlem enligt § 3 mom 1 mot förbundets eller dessa stadgar eller motarbetar 
dess syften, äger distriktsstyrelsen rätt att hemställa hos förbundsstyrelsen om uteslutning. 
Mom 3. Bryter medlem enligt § 3 mom 2 och 3 mot förbundets eller dessa stadgar eller 
motarbetar  dess syften äger distriktet rätt att utesluta medlemmen. 
Mom 4. Medlem som är missnöjd med distriktsstyrelsens beslut om uteslutning enligt mom 3 
äger rätt att hänskjuta frågan därom till nästföljande distriktsstämma. 
 

 

§ 7  ORGAN   

Distriktets organ är: 

1) Distriktsstämma 

2) Distriktsstyrelse 

3) Revisorer 

4) Valberedning 

§ 7  ORGAN   
 

Distriktets organ är: 
1) Distriktsstämma 
2) Distriktsstyrelse 
3) Revisorer 
4) Valberedning 

 

 

§ 8  DISTRIKTSSTÄMMA 

Distriktsstämma hålles årligen tidigast den 15 mars och senast den 20 april på tid och plats 
som distriktsstyrelsen beslutar. 

Vid ordinarie distriktsstämma ska följande ärenden förekomma:  

1) Val av mötesordförande och sekreterare 

2) Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll 

3) Val av två rösträknare 

4) Fastställande av föredragningslistan 

5) Fastställande av röstlängd 

6) Godkännande av kallelsen 

7) Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det gångna 
verksamhetsåret 

8) Revisorernas berättelse 

9) Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat 

10) Ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens ledamöter 



 
 
11) Beslut om 

a) Mandattid för distriktsstyrelsens ledamöter och ev. ersättare 

b) Antal ledamöter och ev. ersättare i distriktsstyrelsen 

c) Ev. representation av medlemsorganisationerna i distriktsstyrelsen 

d) Ev. ersättning till distriktsstyrelsen m.fl. 

12) Val av ordförande i distriktet 

13) Beslut om 

a) Val av övriga ledamöter och ev. ersättare i distriktets styrelse 

b) Anmälan av ev. ledamöter från medlemsorganisationer 

14) Val av revisorer jämte ersättare 

15) Val av ombud och ersättare till riksförbundets stämma 

16) Redovisning av distriktets verksamhetsplan och budget för innevarande år samt 
diskussion om riktlinjer för kommande års verksamhet 

17) Fråga om avgift för nästkommande år 

18) Ärenden som av distriktsstyrelsen hänskjutits till stämman  

19) Ärenden som av riksförbundet delgetts distriktet skriftligen senast den 15 mars för 
behandling på distriktsstämman 

20) Motioner från medlemmar och medlemsorganisationer som inkommit skriftligen till 
distriktsstyrelsen senast den 1 mars 

21) Val av valberedning 

22) Vid stämman väckta frågor 

 

Extra stämma hålles då distriktsstyrelsen finner skäl därtill, då revisorerna eller minst 1/10 
av distriktets medlemmar begär det med en skriftlig motivering. 

Meddelande om tid och plats för distriktsstämman ska ske senast två månader före stämman 
till samtliga medlemmar. Personlig kallelse till anmälda ombud ska ske senast 12 dagar före 
ordinarie och senast 7 dagar före extra stämma. 

I distriktsstämmans beslut deltar, med en röst vardera, två ombud för varje medlem samt 
distriktsstyrelsens ledamöter. Styrelsen deltar ej i fråga om ansvarsfrihet och i val av 
revisorer. 

Beslut fattas med enkel majoritet. Om votering begärs i personval genomförs alltid sluten 
omröstning. Vid lika röstetal har distriktsordförande utslagsröst utom vid personval då lotten 
avgör. 

Övriga närvarande representanter från medlemmar och medlemsorganisationer har 
yttrande- och förslagsrätt. 

 

 

 



 
 
§ 8  DISTRIKTSSTÄMMA 
 

Mom 1. Distriktsstämma hålles årligen före april månads utgång på tid och plats som 
 distriktsstyrelsen bestämmer samt öppnas av distriktets ordförande och vid 
frånvaro av  denna av den som distriktsstyrelsen utser. 

 
Mom 2. Vid ordinarie distriktsstämma skall följande ärenden förekomma: 

1)  Val av mötesordförande och sekreterare 

2)   Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll 
3) Fastställande av föredragningslistan 

4)   Fastställande av röstlängd 

5) Godkännande av kallelsen 

6)   Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det 
senaste    verksamhetsåret 

7)  Revisorernas berättelse 

8)   Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat 

9)   Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens ledamöter 

10) Beslut angående 

  a) mandattid för distriktsstyrelsens ledamöter och ev. Ersättare 
  b) antal ledamöter och ev. ersättare i distriktsstyrelsen 
  c) ev. representation av medlemsorganisationerna i distriktsstyrelsen
  

 d) ev.ersättning till distriktsstyrelsen m.fl. 
11)  Val av ordförande i distriktet 

12)  a) Val av övriga ledamöter och ev. ersättare i distriktets styrelse        
 b) Anmälan av ev. ledamöter från medlemsorganisationerna 

13)   Val av revisorer jämte ersättare 
14)  Övriga val 

15)  Val av ombud och ersättare till riksförbundets stämma 

16) Redovisning av distriktets verksamhetsplan och budget för innevarande år samt 
diskussion  om riktlinjer för kommande års verksamhet 

17)  Fråga om avgift för nästkommande år 

18)  I kallelsen upptagna ärenden som av distriktsstyrelsen hänskjutits till stämman 
eller motion  som av medlem inlämnats till stämman eller ärende som riksförbundet ingivit till 
 distriktsstyrelsen senast 15 mars med begäran om att tas upp på stämman 

19)  Val av valberedning 

20)  Vid stämman väckta frågor 

 
Mom 3. Extra stämma hålles då distriktsstyrelsen finner skäl därtill eller då revisorerna eller 
minst 1/10 av distriktets medlemmar därom gjort skriftlig framställning till distriktsstyrelsen 
med angivande av det ärende eller de ärenden som skall behandlas. 
 
Mom 4. Meddelande om tid och plats för distriktsstämman skall ske senast två månader före 
stämman till samtliga medlemmar. Personlig kallelse till anmälda ombud skall ske senast 12 
dagar före ordinarie och senast 7 dagar före extra stämma. 
 
Mom 5. a) I distriktsstämmans beslut deltar, med en röst vardera, två ombud för varje medlem 
samt distriktsstyrelsens ledamöter, dock ej i fråga om ansvarsfrihet och i val av revisorer. 
Mom 5. b) Övriga representanter från föreningar och medlemsorganisationer har yttrande- 
och förslagsrätt. 
 
Mom 6. Beslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden har vid lika röstetal utslagsröst. Vid 
lika röstetal i personval avgör dock lotten. 



 
 
 

 

 

§ 9  DISTRIKTSSTYRELSEN 

Distriktets angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst 5 ledamöter och det antal 
ersättare som stämman beslutar. Mandatperioden kan vara på ett eller två år, enligt 
stämmans beslut. Utöver dessa ledamöter kan distriktsstämman besluta att 
medlemsorganisation, eller annan organisation som ekonomiskt eller på annat sätt stödjer 
distriktets verksamhet, medges rätt att utse en ledamot i distriktsstyrelsen. Dessa ledamöters 
antal får dock inte överstiga antalet av ordinarie stämma valda distriktsstyrelseledamöter. 

Distriktsstyrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Vidare ska styrelsen 
utse kontaktperson för kultur, fastighet, försäkring, ungdom, miljö, landsbygdsutveckling och 
hemsida. Om dessa personer ej ingår i styrelsen bör de adjungeras till styrelsen.  

Distriktsstyrelsen sammanträder då ordföranden så finner behövligt eller då minst två av 
distriktsstyrelsens ledamöter hos ordförande skriftligen påkallar sammanträde. 

Distriktsstyrelsen är beslutsför då fler än halva antalet ledamöter är närvarande. 

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid 
personval då lotten avgör. 

 

Distriktsstyrelsens uppgift är 

att  samordna och utveckla verksamheten inom distriktet 

att verka för tillkomsten av föreningsdrivna allmänna samlingslokaler 

att bedriva grundläggande funktionärsutbildning 

att ge råd kring driften av lokalen samt kulturverksamhet och övriga erbjudanden från 
förbund och distrikt   

att  verka för tillkomsten av samarbetsgrupper i kommunerna 

att  i övrigt handha ledningen och utvecklingen av distriktets verksamhet i enlighet med 
förbundets styrdokument samt förbundsstämmo- och distriktsstämmobeslut. 

 

Distriktsstyrelsen och övriga valda funktionärer på distriktsnivå har en skyldighet att verka i 
enlighet med förbundets och distriktets stadgar och styrdokument. Grova överträdelser kan 
lyftas till distriktsstyrelsen för beslut om avstängning från verksamheten, vilket om så sker 
verkställs genom beslut med 3/4-majoritet i distriktsstyrelsen. 

§ 9  DISTRIKTSSTYRELSEN 
Mom 1. angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst 5 ledamöter och det antal 
ersättare som årsmötet beslutar. Mandatperioden kan vara på ett eller två år, enligt årsmötets 
beslut. Därjämte kan distriktsstämma besluta att organisation, som ekonomiskt eller på annat 
sätt stödjer distriktets verksamhet, medges rätt att utse en ledamot i distriktsstyrelsen. De 
sistnämnda ledamöternas antal får dock inte överstiga antalet av ordinarie stämma valda 
distriktsstyrelseledamöter. 
 Distriktsstyrelsen utser vice ordförande, sekreterare och kassör. Vidare skall styrelsen utse 
kulturansvarig, byggansvarig och försäkringsansvarig. Om dessa personer ej ingår i styrelsen 



 
 
bör de adjungeras. Styrelsen kan därutöver utse särskilda ansvariga för fler 
verksamhetsområden samt utse speciella råd för dessa verksamheter. 
 
Mom 2. Distriktsstyrelsen sammanträder då ordföranden så finner behövligt eller då minst två 
av distriktsstyrelsens ledamöter hos ordförande skriftligen påkallar sammanträde.  
 Distriktsstyrelsen är beslutsför då fler än halva antalet ledamöter är 
närvarande. fattas med enkel majoritet, dock har vid lika röstetal ordföranden utslagsröst. 
 
Mom 3. Distriktsstyrelsens uppgift är:   
 att samordna och utveckla verksamheten inom distriktet 
 att verka för tillkomsten av föreningsägda allmänna samlingslokaler 
 att bedriva grundläggande funktionärsutbildning 
 att ge råd kring driften av lokalen samt program- och kulturverksamhet att 
verka för tillkomsten av samarbetsgrupper i kommunerna att i övrigt handha ledningen och 
utvecklingen av distriktets verksamhet i enlighet med  förbundets program samt 
förbundsstämmo- och distriktsstämmobeslut. 
 

 

§ 10 TECKNINGSRÄTT 

Distriktets teckningsrätt har styrelsen eller de som styrelsen utser. 

§ 10 TECKNINGSRÄTT 
Distriktets teckningsrätt har styrelsen i sin helhet eller de som styrelsen utser. 
 

 

§ 11  RÄKENSKAPER OCH REVISION 

Distriktets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari –31 december. 

För granskning av distriktets räkenskaper väljes årligen av ordinarie distriktsstämma två 
revisorer och två ersättare. 

Distriktsstyrelsens redovisningshandlingar ska ställas till revisorernas förfogande minst 20 
dagar före stämman. 

Revisionsberättelsen ska vara avlämnad till distriktsstyrelsen senast en vecka före 
distriktsstämman. 

§ 11  RÄKENSKAPER OCH REVISION 
Mom 1. Distriktets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1/1–31/12. 

Mom 2. För granskning av distriktets räkenskaper väljes årligen av ordinarie distriktsstämma 
två revisorer och två ersättare. 

 Mom 3. Distriktsstyrelsens redovisningshandlingar skall ställas till revisorernas förfogande 
minst 20 dagar före stämman. 

Mom 4. Revisorerna skall efter avslutad revision avlämna till distriktsstämman ställd 
revisionsberättelse, vari ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens ledamöter till- eller avstyrkes. 
 

Revisionsberättelsen skall vara avlämnad till distriktsstyrelsen senast en vecka före 
distriktsstämman. 
 

Distriktsstyrelsens och revisorernas berättelser skall senast 30 april sändas till förbundet. 
 

 



 
 
 

 

 

§ 12  ÄNDRINGAR AV STADGAR 

Distrikt ska anta distriktsstadgar anvisad av förbundsstämman. 

För eventuella tillägg till dessa stadgar krävs 3/4-majoritet av närvarande röstberättigade vid 
en ordinarie distriktsstämma eller enkel majoritet vid två på varandra följande 
distriktsstämmor, därav minst en ordinarie. 

Beslut om stadgeändring ska för att bli giltigt, godkännas av förbundsstyrelsen. 

§ 12  ÄNDRINGAR AV STADGAR 
För ändring av dessa stadgar erfordras ¾ majoritet av närvarande röstberättigade vid en 
ordinarie distriktsstämma eller enkel majoritet vid två på varandra följande distriktsstämmor, 
därav minst en ordinarie. 
Beslut om stadgeändring skall för att bli giltigt, godkännas av förbundsstyrelsen. 
 

 

§ 13  UPPLÖSNING 

Beslut om upplösning av distriktet är giltigt om det fattas av två på varandra följande 
distriktsstämmor, varav en ordinarie. För att upplösningsbeslutet ska vara giltigt krävs 2/3-
majoritet av de närvarande röstberättigade på den andra stämman. 

Förbundsstyrelsen ska underrättas efter den första distriktsstämmans beslut om upplösning. 

Vid upplösning av distriktet ska register, protokoll och handlingar över distriktets 
verksamhet och räkenskaper samt distriktets ekonomiska tillgångar överlämnas till 
förbundet. 

§ 13  UPPLÖSNING 
Mom 1. Beslut om upplösning av distriktet är giltigt om det fattas av två på varandra följande 
distriktsstämmor, därav minst en ordinarie, om beslutet vid den sista distriktsstämman biträtts 
av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade. 
 Förbundsstyrelsen skall underrättas efter den första distriktsstämmans beslut om upplösning. 
Mom 2. Vid upplösning av distriktet skall register, protokoll, handlingar över distriktets 
räkenskaper samt övriga handlingar och distriktets tillgångar överlämnas till förbundet. 
 

 

Dessa stadgar har antagits av distriktsstämman  

 

den _______________________________________ 

 

och godkänts av förbundsstyrelsen  

 

den _______________________________________ 

 



 
 
Antagna vid förbundsstämman den 1 juni 1985 samt reviderade vid förbundsstämman den 
1 juni 1996, den 2 juni 2007 och den 2 juni 2019. 

 

Dessa stadgar har antagits av distriktsstämman den 12 april 2008 
och godkänts av förbundsstyrelsen den 
 

Antagna vid förbundsstämman den 1 juni 1985 samt reviderade vid förbundsstämman den 1 
juni 1996 och vid förbundsstämman den 2 juni 2007. 
 
Reviderade av distriktsstämman 2012-04-14 
 

 


