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§ 1    Ändamål 
 Lidingö Hembygdsförening är en sammanslutning av vänner till Lidingö, dess minnen och traditio-  
 ner, dess natur och kultur, med syfte att öka kunskaperna om och stärka sammanhållningen kring    
 hembygden. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening som   
 skall verka för
• att fördjupa och bredda kunskapen om Lidingös historia och dess samtid 
• att kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer samt värdefulla naturområden värnas och bevaras
• att ge barn och ungdom tillgång till Lidingös kulturarv

§ 2   Verksamhet
 Hembygdsföreningens verksamhet omfattar arbete med  
• att samla, ordna och vårda bilder, skrifter, ljudupptagningar, föremål eller liknande som belyser gång-  
 en tid och nutid i Lidingö
• att dokumentera Lidingös utveckling och förändring 
• att driva Lidingö Museum
• att ge ut publikationer, ordna utställningar, visningar m.m.  
• att bevaka och medverka i planering för stadens framtid
• att genomföra kulturaktiviteter i trivsamma former  
 
§ 3    Organisation
3.1 Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Denna utser föreningens styrelse, som    
 verkställer föreningsstämmans beslut.
3.2 Styrelsen ansvarar för och leder verksamheten, utser sammankallande i de arbetsgrupper,  
 som utför föreningens verksamhet och fastställer arbetsordningen för kansliet 
§ 4    Medlemskap 
4.1 Medlem i föreningen är den som erlagt årsavgift. 
4.2 Årsavgift beslutas av föreningsstämman. 
4.3 Särskilt förtjänt medlem kan utses till hedersledamot av föreningsstämman och befrias från årsavgift. 
4.4 Styrelsen kan besluta om utmärkelser till förtjänta medlemmar.

§ 5 Föreningsstämma
5.1 Tillträde till föreningsstämma har föreningens medlemmar samt de som inbjudits närvara. Alla    
 närvarande medlemmar äger rösträtt,  
5.2 Rösträtt kan utövas av icke närvarande medlem genom fullmakt. Medlem får genom fullmakt företräda   
 högst en (1) medlem.
5.3 Ordinarie föreningsstämma (= årsmöte) skall hållas senast under mars månad på tid och plats som  
 styrelsen beslutar. Skriftlig kallelse till föreningsstämman skall utsändas till medlemmarna senast    
 två veckor före mötet.
5.4 Följande ärenden skall behandlas vid ordinarie föreningsstämma:
• Val av ordförande vid mötet
• Val av sekreterare vid mötet
• Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
• Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
• Fastställande av dagordning
• Styrelsens förvaltningsberättelse 
• Revisorernas berättelse
• Fastställande av resultat- och balansräkning
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
• Val av ordförande för ett år
• Val av hälften av styrelseledamöterna för två år
• Val av en av två revisorer samt en av två revisorssuppleanter för två år
• Val av valberedning om tre ledamöter varav en utses till sammankallande
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• Verksamhetsplan för innevarande och kommande år redovisas
• Fastställande av årsavgift för det kommande verksamhetsåret.
• Framställningar och förslag från styrelsen
• Framställningar och förslag från medlemmar
• Övriga frågor
5.5 Fråga utöver den av styrelsen föreslagna dagordningen får diskuteras av föreningsstämman. Beslut   
 får dock inte fattas i sådan fråga, men frågan kan föras vidare till styrelsen för beredning.
5.6 Motion till ordinarie föreningsstämma kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion skall  
 vara föreningens styrelse tillhanda senast 1 februari. Styrelsen skall skriftligen yttra sig över motionen  
 med motiverad till- eller avstyrkan.
5.7 Förslag till kandidater till styrelse och revisorer kan föreslås av varje medlem och skall vara valbered- 
 ningen tillhanda senast 1 februari. Valberedningens förslag skall hållas tillgängligt för medlemmarna  
 senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.
5.8 Föreningsstämmans beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering  
 vid personval skall denna ske genom sluten omröstning. 
5.9 Extra föreningsstämma skall utan dröjsmål hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det  
 angeläget eller när minst 10 % av föreningens medlemmar begär det skriftligt till föreningens ordföran- 
 de. Kallelse samt dagordning till denna skall utsändas minst två veckor före mötet. Vid detta möte kan  
 endast de ärenden tas upp som står på den utsända dagordningen.

§ 6 Styrelsen    
6.1 Föreningens styrelse skall bestå av minst fem och högst nio ledamöter. Ordförande och styrelseledamot  
 bör ej stanna i styrelsen längre än sex sammanhängande år.
6.2 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. 
6.3 Föreningens firma tecknas av dem som styrelsen inom sig utser, minst två i förening.  
6.4 Styrelsen äger rätt att till möten adjungera de personer som den finner har betydelse för ärenden. Dessa  
 har yttranderätt men inte beslutsrätt.
6.5 Anställd av föreningen kan inte samtidigt vara ledamot i styrelsen eller i valberedningen. 
6.6 Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott att handlägga ärenden som styrelsen fastställt enligt särskild  
 delegationsordning. Antalet ledamöter i ett arbetsutskott skall utgöra mindre än hälften av antalet leda- 
 möter i styrelsen.
6.7 Styrelsen sammankallas av ordförande och är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närva- 
 rande.  Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.   
6.8 Det åligger styrelsen 
• att fastställa delegationsordning för arbetsutskott och anställd personal
• att såsom arbetsgivare svara för verksamheten vid föreningens kansli  
• att svara för att föreningens ekonomi hanteras på ett betryggande sätt med beaktande av bestämmelserna  
 för föreningens fonder
• att tillse att gällande lag inom tillämpliga områden av föreningens verksamhet följs  
• att utse sammankallande i föreningens arbetsgrupper 
6.9 Styrelsen utser inom sig ansvarig utgivare för av föreningen tryckt eller digitalt producerat material,  
 liksom sändningar i radio och TV, som faller under tryckfrihetsgrundlagarna.
6.10 Uttalanden i föreningens namn av principiell natur skall förankras i styrelsen.
 
§ 7 Räkenskaper och revision
7.1 Föreningens räkenskapsår är kalenderår.  
7.2 Räkenskaper samt handlingar för revision skall hållas tillgängliga för revisorerna senast den 31 januari.
7.3 Revisorerna skall fortlöpande utöva sitt granskningsarbete. De skall senast den 1 mars överlämna  
 revisionsberättelse med till- eller avstyrkan om ansvarsfrihet till styrelsen.
 
§  8 Stadgeändring
 Ändring av stadgar beslutas av två på varandra följande föreningsstämmor varav den ena skall vara en  
 ordinarie föreningsstämma.  Vid båda föreningsstämmorna skall minst tre fjärdedelar av de närvarande  
 röstberättigade samt fullmaktshavare godkänna beslutet. Kallelse till den senare föreningsstämman får  
 inte ske förrän justerat protokoll från den föregående finns tillgängligt.
 
§ 9 Upplösning av föreningen
9.1  Upplösning av föreningen beslutas av två på varandra följande föreningsstämmor varav den första skall  
 vara en ordinarie föreningsstämma.  Vid båda föreningsstämmorna skall minst tre fjärdedelar av de när- 
 varande röstberättigade samt fullmaktshavare godkänna beslutet. Kallelse till den senare föreningsstäm- 
 man får inte ske förrän justerat protokoll från den föregående finns tillgängligt.
9.2 Om föreningens upplösning är beslutad skall dess tillgångar och arkiv överlämnas till Lidingö stad  
 alternativt till institution eller organisation som kan förväntas väl förvalta dessa i föreningens anda. 


