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STADGAR FÖR 

RAMHÄLLS BYGDEGÅRDS- OCH HEMBYGDSFÖRENING 
 

 

 

§ 1 Syfte   

Ramhälls Bygdegårds- och Hembygdsförening är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden 

förening, öppen för alla, som vilar på tre ideologiska grundpelare: humanism, demokrati och 

solidaritet. Föreningen har till uppgift att  

1. som bygdegårdsförening äga, förvalta och driva fastigheten Olands Allmänning 1:13, Ramhälls 

fd skola, med samlingslokal mm. Fastighetens användning och möjligheter är avgörande för 

föreningens olika verksamheter och därmed är också byggnaderna av centralt intresse för 

medlemmarna, föreningen och dess framtid.  

2. som hembygdsförening vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö, så att den blir en 

naturlig grund för ett gott liv, samt skapa broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. 

Föreningen ska i detta syfte arbeta för 

 att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs 

vidare till kommande generationer.  

 att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla.  

 att värna om kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med samhälls-

förändring.  

 att särskilt värna om Ramhälls unika gruvmiljö, samt bevara och exponera historiska föremål, 

fotografier och dokument från gruvtiden. 

Föreningen ska vara ett samarbetsforum för människor i och omkring Ramhäll, samt ska tillvarata 

medlemmarnas intresse av att bevara och utveckla bygdens historia, kulturella arv och miljö. Ett 

viktigt mål är att skapa samhörighet och trivsel för de människor som lever här idag och i framtiden. 

Föreningen ska vidare vara ett forum för debatt och information samt, när så är befogat och 

möjligt, fungera som remissinstans för olika organ som påverkar eller beslutar om frågor som berör 

Ramhäll och dess omnejd. 

 

§ 2 Fastighetens användning 

Fastigheten ska utnyttjas för föreningens aktiviteter efter årsmötets beslut och styrelsens anvisningar. 

Efter prövning i varje enskilt fall och överenskommelse om att iaktta de regler och den ordning som 

gäller, ska fastighetens lokaler och valda ytor utomhus kunna hyras ut. Detta ska ske först och 

främst till föreningens medlemmar och i andra hand till andra personer samt myndigheter, 

organisationer och företag. Lämpliga försiktighetsåtgärder ska därvid vidtagas för att undvika 

störande inslag, skadegörelse och oönskat utnyttjande av lokalerna och fastigheten. 

 

§ 3 Årsmöte 

Årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Följande ärenden ska behandlas: 

- Val av mötesordförande.  

- Val av mötessekreterare.  

- Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.  

- Verksamhetsberättelse.  

- Ekonomisk redovisning.  

- Revisorernas berättelse (ekonomi och verksamhet).  

- Ansvarsfrihet för styrelsen.  

- Information om kommande verksamhetsår, planering och budget.  

- Val av ordförande för föreningen. Ordföranden utses för ett år.  

- Val av styrelseledamöter, utöver ordföranden; Styrelsen ska utöver ordföranden bestå av minst 

fyra ordinarie ledamöter samt minst två ersättare. Två ledamöter utses för två år, övriga 

ledamöter för ett år. Ersättare utses för ett år.  

- Val av revisorer; två ordinarie och två ersättare.  

- Val av valberedning; Valberedningen ska bestå av tre ledamöter och en ersättare.  

- Val av fastighetsskötare.  

- Beslut om firmatecknare för föreningen.  

- Fastställande av medlemsavgift för det verksamhetsår som påbörjas vid kommande årsskifte.  

- Behandling av inkommande ärenden och övriga frågor. 
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§ 4 Verksamhetsår 

Verksamhetsår är kalenderår, och revision ska vara utförd senast den sista februari. 

 

§ 5 Medlemmar 

Medlemmar ska efter inbetald medlemsavgift upptas i ett medlemsregister i bokstavsordning. 

 

§ 6 Mötesverksamhet 

Ett årligt föreningsmöte ska hållas före mars månads utgång. Extramöte kan utlysas om så påkallas. 

 

§ 7 Kallelse till årsmöte 

Styrelsen kallar på lämpligt sätt till ordinarie årsmöte alla medlemmar som per 31 december 

föregående år betalt medlemsavgift, minst två veckor före mötet. Minst två veckor före extra möte 

kallar styrelsen på lämpligt sätt alla som senast en månad innan extramötet betalt medlemsavgift. 

 

§ 8 Närvarokontroll 

Deltagarförteckning ska upprättas vid årsmöte och extramöte för medlemskontroll vid rösträkning. 

 

§ 9 Beslut på årsmöte och extramöte 

Mötesbeslut fattas med enkel majoritet. 

 

§ 10 Protokoll vid årsmöte och extramöte   

Protokoll vid möte ska upprättas inom 10 dagar efter mötet, och finnas tillgängligt för medlemmar 

på Ramhälls Bygdegårds- och Hembygdsförenings kansli, föreningens hemsida www.ramhall.se 

samt skickas till medlemmar som begärt att få protokollet. 

 

§ 11 Ändring av stadgar 

Ändring av stadgar ska beslutas på två, på varandra följande, föreningsmöten, varav ett måste 

vara ordinarie. 

 

§ 12 Styrelsens organisation 

Styrelsen utser på ett konstituerande möte inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, 

programansvarig och lotteriansvarig, samt de övriga funktionärer som styrelsen anser lämpligt. 

 

§ 13 Styrelsebeslut 

För att styrelsen ska kunna fatta beslut, ska ordföranden eller vice ordföranden plus minst tre 

ledamöter vara närvarande vid styrelsemöte. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika 

röstetal gäller den mening som stöds av ordföranden. Styrelseledamot som inte kan närvara vid 

styrelsemöte, ska själv kontakta och kalla på ersättare.  

 

§ 14 Styrelseprotokoll 

Protokoll ska upprättas inom 10 dagar efter styrelsemöte, och finnas tillgängligt för medlemmar på 

Ramhälls Bygdegårds- och Hembygdsförenings kansli. 

 

§ 15 Övrigt 

Det åligger styrelsen att med iakttagande av dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter. 

Styrelsens ledamöter har ett solidariskt ansvar för de beslut som fattas rörande ekonomiska frågor. 

Befintliga kommittéers budget och ekonomi sorterar under styrelsen. Kostnader som uppstår utan 

styrelsebeslut, bekostas av den eller de som vållat kostnaden. 

Medlem eller icke-medlem får under inga omständigheter utnyttja Ramhälls Bygdegårds- och 

Hembygdsförening för egen räkning. 

 

§ 16 Upplösning och likvidation 

Beslut om föreningens trädande i likvidation ska fattas av två på varandra följande föreningsmöten, 

varav ett ska vara ordinarie. Beslut ska för att vara gällande ha biträtts av minst två tredjedelar av 

de röstande vid det senaste av de två mötena. 

Beslutet om likvidation ska också innefatta beslut om hur det ska förfaras med föreningens 

tillgångar. 

 

 

Ovanstående stadgar har antagits på ordinarie årsmöte den 20 februari 2011 samt på ordinarie 

årsmöte den 19 februari 2012.  


