
 

Folket Hus Husumgården 
Org.nr: 889601-1734 

 
Stadgar för Folkets Hus Husumgården, 
 

§1 Föreningens firma 

 Föreningens firma är Folkets Hus Husumgården 

 

§2 Ändamål 

Föreningen har till ändamål att förvalta och tillhandahålla allmänna samlingslokaler och 

att i dessa erbjuda förhyrarna möjlighet att bedriva förenings-, kultur-, bildnings- och 

nöjesverksamhet och därmed sammanhängande verksamheter. Föreningen kan också i 

egen regi svara för sådan verksamhet samt som komplement bedriva kafé- och 
restaurangverksamhet. 

 

§3 Styrelsens säte 

 Styrelsen har sitt säte i Husum, Örnsköldsviks kommun. 

 

§4 Medlemskap 

Föreningen är öppen för medlemskap för organisationer och enskilda. Medlem skall 
deltaga i föreningen med en insats å 200 kr samt äger rätt att deltaga med mer än en 

insats. Insats erlägges kontant vid teckningen.  

 
Uppsägning till utträde skall ske skriftligen. En medlem som bryter mot stadgarna eller 

som skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål, kan av styrelsen 

uteslutas ur föreningen. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan till föreningsstämmans 
prövning genom anmälan till styrelsen inom en månad efter det att meddelande 

delgivits medlem. Medlem som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att utöva rösträtt 

på föreningsstämman. Avgången medlem äger, oavsett anledning härtill, endast rätt att 

återfå erlagda insatser och ej ta del av föreningens övriga tillgångar. 
 

§5 Styrelse och ledning 

Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter med tre suppleanter. 
Föreningsstämman utser en av ledamöterna att vara ordförande. Styrelsen äger rätt att 

inom sig utse firmatecknare, kassör samt utskott eller funktioner som styrelsen anser sig 

behöva för att kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelseledamöter och suppleanter samt 
revisorer (2) och revisorssuppleant väljes för en tid av två år. Mandatet gäller intill dess 

föreningsstämma hållits. Ledamöter bör utses växelvis vartannat år. Styrelsen är 

beslutsför när de vid sammanträdet närvarande överstiger hälften av hela antalet 

styrelseledamöter. Adjungerade till styrelsen har förslags- och yttrandefrihet. 
 

§6 Räkenskapsår 

 Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderåret. 
 

§7 Årsredovisning 

Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en (1) månad 

före ordinarie föreningsstämma. 
 

§8 Föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före utgången av april månad för behandling av 
följande ärenden: 

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 

2. Fastställande av röstlängd 
3. Va av två personer att, jämte ordförande, justera protokollet 
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4. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
5. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen 

6. Beslut om 

a. Fastställande av resultat- och balansräkningen 
b. Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

d. Arvoden till styrelse, revisorer och valberedning 

e. Verksamhetsplan och budget för följande verksamhetsår 
f. Val av 

i. Styrelseordförande 

ii. Styrelseledamöter och suppleanter 
iii. Revisorer och suppleant 

iv. Valberedning 

g. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor 
h. Övriga ärenden 

 

Valberedningen ska bestå av tre personer som utses av föreningsstämman. 

 
Extra föreningsstämma äger endast att behandla det eller de ärenden som föranlett dess 

sammankallande. 

 
Kallelse till föreningsstämma sker genom annons i lokalpressen och genom anslag i 

föreningens samlingslokaler tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie 

och senast en vecka före extra föreningsstämma. Kallelse ska också tillställas Folkets 

Hus Föreningarnas Riksorganisation och revisorerna.  
 

Medlem som är fysisk person och innehar en eller flera andelar har vid 

föreningsstämman en röst. Varje medlem, som utgöres av sammanslutning, har rätt att 
utse ett ombud för varje påbörjat femtal av sina insatser, dock högst tio röster. 

 

§9 Motioner 

Ärende, som av medlem anmälts till ordinarie föreningsstämma, skall upptas till 

behandling om anmälan skett till styrelsen före 15 februari. 

 

§10 Ändring av stadgar 

Beslut om ändring av föreningens stadgar är giltigt om samtliga närvarande röster vid 

ordinarie föreningsstämma förenat sig om det. Beslutet är även giltigt om det har fattats 

på två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ska vara ordinarie 
föreningsstämma och att beslutet biträds av minst hälften av närvarande röster. 

 

§11 Upplösning 

Vid föreningens upplösning ska, sedan verksamheten och skulderna betalts, insatserna 

återbetalas. Om överskott därefter föreligger ska detta förvaltas av föreningens 

riksorganisation till dess en ny förening med likartat ändamål bildas. Protokoll och 

andra arkivalier bör överlämna till Folkrörelsearkivet. 
 

§12 Föreningslagar 

Utöver vad ovan stadgats gäller de lagar som är tillämpliga på ideella föreningar. 
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