
 
 

 

STADGAR för 

bygdegårdsdistrikt 

    

§ 1  NAMN 

Distriktets namn är Stockholms läns bygdegårdsdistrikt. 

 

§ 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. 

 

§ 3  HEMVIST OCH FÖRENINGSFORM 

Bygdegårdsdistriktet är en ideell förening med hemvist i  

Stockholms kommun,  i Stockholms 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. 

 

§ 5  AVGIFTER 

Avgift, som kan tas ut av distriktet, fastställs årligen av ordinarie distriktsstämma och erläggs 



 
 
vid tidpunkt som styrelsen beslutar. 

 

§ 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. 

 

§ 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. 

 

§ 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. 

 

§ 10 TECKNINGSRÄTT 

Distriktets teckningsrätt har styrelsen 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. 

 

§ 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. 

 

§ 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. 

Dessa stadgar har antagits av Stockholms läns distrikts stämma 

den 29 mars 2020 

 

Normalstadgarna för distrikt är antagna vid förbundsstämman den 1 juni 1985 samt 

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


