STADGAR
för Bygdegårdarnas Riksförbund

Antagna vid förbundsstämman den 1 juni 1985 samt reviderade vid
förbundsstämman den 28 maj 2004, den 2 juni 2007 och den 2 juni 2019.

STADGAR för
Bygdegårdarnas Riksförbund
§ 1 NAMN
Riksförbundets namn är Bygdegårdarnas Riksförbund.

§ 2 ÄNDAMÅL
Bygdegårdarnas Riksförbund, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har till ändamål
att

vara riksorganisation för landets bygdegårdsföreningar och andra lokala föreningar
som driver en allmän samlingslokal,

att

främja föreningsdrivna allmänna samlingslokaler som erbjuder mötesplatser och
värnar mötesfriheten för alla som delar våra demokratiska värderingar,

att

genom aktiva insatser främja lokal utveckling och en decentraliserad verksamhet inom
kultur och andra angelägna områden i hela landet för att stärka bygders
attraktionskraft,

att

i övrigt verka i enlighet med förbundets stadgar och styrdokument.

§ 3 HEMVIST OCH FÖRENINGSFORM
Bygdegårdarnas Riksförbund är en ideell förening med hemvist i Stockholms kommun,
Stockholms län.

§ 4 INTRÄDE
Medlemskap i förbundet kan erhållas av varje bygdegårdsförening eller liknande lokal
förening som driver allmän samlingslokal, vars stadgar kan godkännas av förbundets styrelse
och som vill bidra till förverkligande av förbundets ändamål. Dessa kallas hädanefter för
medlemmar i dessa stadgar.
Riksorganisation, som godkänner förbundets stadgar och styrdokument kan erhålla
medlemskap i förbundet. Dessa kallas hädanefter för medlemsorganisationer i dessa stadgar.
Ansökan om medlemskap görs skriftligt till förbundsstyrelsen som tar beslut om ansökan.

§ 5 DISTRIKTSORGANISATION
Medlemmarna inom ett län/region, eller annat område som förbundsstyrelsen godkänner,
äger rätt att bilda distrikt.
Distrikt ska anta distriktsstadgan anvisad av förbundsstämman, och få eventuella tillägg till
denna godkända av förbundsstyrelsen efter antagande.

§ 6 ÅRSRAPPORTERING
Medlemmar insänder årsrapport till förbundet senast den 15 mars årligen.
Bygdegårdsdistrikt insänder årsrapport till förbundet senast den 20 april årligen.

§ 7 AVGIFTER
Medlemmars och medlemsorganisationers årsavgift till förbundet fastställes av
förbundsstämman.
Obligatorisk försäkringsavgift fastställs av förbundsstyrelsen, i enlighet med principer
fastställda av förbundsstämma. Förbundsstyrelsen kan då synnerliga skäl föreligger, medge
dispens från anslutningen till den gemensamma försäkringen.
Avgifter till förbundet ska vara erlagda senast den 31 december året före avgiftsåret och
distriktsavgifter vid tidpunkt som distrikten bestämmer.
Förbundsstyrelsen kan då särskilda skäl föreligger, medge medlem nedsatta avgifter.

§ 8 UTTRÄDE
Medlem och medlemsorganisation som önskar utträda ur förbundet ska skriftligen anmäla
detta till förbundsstyrelsen. Skrivelsen ska vara styrkt av behörig person med teckningsrätt
för föreningen.
Medlem och medlemsorganisation anses utgången ur förbundet när utträde beviljats av
förbundsstyrelsen.

§ 9 UTESLUTNING
Bryter medlem eller medlemsorganisation mot förbundets eller distriktets stadgar,
motarbetar dess syften eller avstår från att erlägga avgifter enligt överenskommelse kan
förbundsstyrelsen utesluta denna ur förbundet.
Medlem eller medlemsorganisation som motsätter sig uteslutningsbeslutet kan genom en
skriftlig begäran inom 30 dagar hänskjuta beslutet till kommande förbundsstämma.

§ 10 ORGAN
Förbundets organ är:
1)

Förbundsstämma

2)

Förbundsstyrelse

3)

Revisorer

4)

Valberedning

§ 11 FÖRBUNDSSTÄMMA
Ordinarie förbundsstämma hålles vartannat år, jämna år tidigast den 15 maj och senast den
20 juni, på tid och plats som förbundsstyrelsen beslutar.
Vid ordinarie förbundsstämma ska följande ärenden behandlas:
1)

Val av ordförande och vice ordförande vid stämman

2)

Anmälan av förbundsstyrelsens val av stämmosekreterare

3)

Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

4)

Val av två rösträknare

5)

Godkännande av kallelsen

6)

Fastställande av röstlängd

7)

Förbundsstyrelsens redovisningshandlingar för de senaste räkenskapsåren

8)

Försäkringens redovisningshandlingar för de senaste räkenskapsåren

9)

Revisorernas berättelse

10)

Fastställande av balansräkning

11)

Beslut om resultat enligt fastställd balansräkning

12)

Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter

13)

Redovisning av förbundets verksamhetsplan och budget samt diskussion om riktlinjer
för kommande års verksamhetsplanering

14)

Ersättning till förbundsstyrelsens ledamöter och förbundets revisorer och valberedning

15)

Beslut om antal ersättare i förbundsstyrelsen

16)

Val av förbundsordförande

17)

Val av övriga ledamöter och ev. ersättare i förbundsstyrelsen

18)

Val av revisorer och ersättare

19)

Fastställande av årsavgifter till förbundet för de två nästkommande åren

20)

Frågor som hänskjutits till förbundsstämman av förbundsstyrelsen

21)

Motioner från medlemmar, medlemsorganisationer och distrikt som inkommit
skriftligen till förbundsstyrelsen senast den 20 april det år förbundsstämma hålls

22)

Val av valberedning

23)

Vid stämman väckta frågor

Extra förbundsstämma hålles då förbundsstyrelsen finner skäl därtill, då revisorerna eller
minst 1/10 av förbundets medlemmar begär det med en skriftlig motivering.
Distrikt och medlemsorganisation ska senast den 20 april år då det är förbundsstämma
insända uppgift till förbundet om röstberättigade ombud på förbundsstämman.

Meddelande om tid och plats för förbundsstämman ska ske senast två månader före
stämman till distrikt och medlemsorganisationer.
Personlig kallelse samt handlingar till förbundsstämman ska delges senast tolv dagar före
stämman till varje röstberättigat ombud.

I förbundsstämmans beslut deltar, med en röst vardera:
a)

Av distrikten valda förbundsstämmoombud: Distrikten representeras av 100 ombud.
Dessa fördelas med ett ombud per distrikt och övriga proportionellt mot distriktens
medlemsantal den 31 december året före förbundsstämman. Varje distrikt garanteras
dock minst två ombud vardera,

b)

Två ombud vardera för medlemsorganisation,

c)

Förbundsstyrelsens ledamöter, dock 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 förbundsordförande utslagsröst utom vid personval då
lotten avgör.
Övriga företrädare för medlem och medlemsorganisation i förbundet samt revisorer och
valberedning har yttrande- och förslagsrätt.
Reseersättning för ombuden valda av distrikten, betalas av distrikten enligt regler och
fördelning som beslutas av förbundsstämman.

§ 12 FÖRBUNDSSTYRELSEN
Förbundsstyrelsen består av 13 ledamöter samt det antal ersättare som förbundsstämman
beslutar. Av dessa 13 utser förbundsstämman 9 ledamöter samt det antal ersättare som
förbundsstämman beslutar. Förbundets grundarorganisationer Centerpartiets
Ungdomsförbund, Jordbrukare-Ungdomens Förbund, Studieförbundet Vuxenskolan och
Lantbrukarnas Riksförbund utser vardera en styrelseledamot jämte ersättare.
De av förbundsstämman valda ledamöterna utses för tiden från en ordinarie
förbundsstämma till och med nästa ordinarie förbundsstämma.
Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande samt kan utse ett arbetsutskott.
Förbundsstyrelsen utser erforderliga arbetsgrupper och kommittéer, adjungerar till sig
experter samt anställer erforderlig personal.
Förbundsstyrelsen sammanträder då ordföranden så finner behövligt. Förbundsstyrelsen
sammanträder dock minst två gånger årligen eller då minst fyra av förbundsstyrelsens
ledamöter hos ordföranden skriftligt påkallar sammanträde.
Förbundsstyrelsen 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.

Förbundsstyrelsens uppgift är att leda förbundets verksamhet i enlighet med dess stadgar,
styrdokument och förbundsstämmans beslut.
Förbundsstyrelsen och övriga valda funktionärer på förbundsnivå har en skyldighet att verka
i enlighet med förbundets stadgar och styrdokument. Grova överträdelser kan lyftas till
förbundsstyrelsen för beslut om avstängning från verksamheten, vilket om så sker verkställs
genom beslut med 3/4-majoritet i förbundsstyrelsen.

§ 13 TECKNINGSRÄTT
Förbundsstyrelsen utser den eller de som är firmatecknare för förbundet, samt vem eller
vilka som har rätten att teckna förbundets konton samt kvittering av postförsändelser.
Förbundsstyrelsen äger rätt att delegera teckningsrätterna.

§ 14 RÄKENSKAPER OCH REVISION
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Ekonomin för den gemensamma försäkringen ska redovisas på ett sådant sätt att den går att
urskilja från förbundets övriga verksamhet.
För granskning av förbundets räkenskaper väljs av ordinarie förbundsstämma tre revisorer
jämte tre ersättare för dessa. En av revisorerna jämte ersättare för denna ska vara
auktoriserad eller godkänd revisor.

Förbundsstyrelsens redovisningshandlingar ska ställas till revisorernas förfogande senast
den 15 april årligen.
Revisionsberättelsen ska vara avlämnad till förbundsstyrelsen senast den 30 april årligen.

§ 15 NATIONELL TRÄFF
De år förbundsstämma inte arrangeras, ojämna år, ska en nationell träff anordnas. Denna
träff är ett beredande och samordnande forum för förbundets mål och verksamhet, samt
tillfälle för fortbildning och inspiration.

§ 16 ÄNDRING AV STADGAR
För ändring av dessa stadgar krävs 3/4-majoritet vid en ordinarie förbundsstämma eller
enkel majoritet vid två på varandra följande förbundsstämmor, därav minst en ordinarie.

§ 17 UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET
Beslut om förbundets upplösning är giltigt om det fattas av två på varandra följande
förbundsstämmor varav en ordinarie. För att upplösningsbeslutet ska vara giltigt krävs 2/3
majoritet av de närvarande röstberättigade på den andra förbundsstämman.

Om förbundet upplöses ska dess behållna tillgångar förvaltas av Lantbrukarnas Riksförbund
för att användas till fortsatt främjande av det ändamål för vilket Bygdegårdarnas Riksförbund
bildats.

Antagna vid förbundsstämman den 1 juni 1985 samt reviderade vid förbundsstämman den
28 maj 2004, den 2 juni 2007 och den 2 juni 2019.

