
STADGAR FÖR UPPLANDS FORNMINNESFÖRENING 
OCH HEMBYGDSFÖRBUND 

Gällande från den 1 januari 1980 

§ 1 

Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund har till ändamål att inom 
Uppland främja kulturminnesvården och vården av kulturla ndskapet jämte 
konst- och kulturhistorisk forskning samt att genom publikationer, föreläsning
ar, debatter och på annat sätt fördjupa och förmedla kunskap i hithörande 
ämnen. 

Föreningen är samlande organ för hembygdsrörelsen i Uppsala län och är 
ansluten till Riksförbundet för hembygdsvård . 

Föreningen och Stiftelsen U pplandsmuseet samarbetar enligt särskilt avtal. 

§ 2 
Föreningens medlemmar är: 

a. hembygdsföreningar i Uppsala län samt andra sammanslutningar med lik
nande syfte, 

b . enskilda medlemmar , som erlägger årsavgift, 
c. ständiga medlemmar, som utsetts därtill eller som före 1980 erlagt avgift för 

ständigt medlemskap. 

Till hedersledamot eller medaljör kan föreningens styrelse, på förslag av 
medlem eller efter eget initiativ, kalla person, som på ett synnerligen verksamt 
sätt främjat dess syften eller verkat för Upplands historiska och kulturhistoriska 
utforskning. Dessa är ständiga medlemmar. 

Installation av hedersledamöter och utdelning av medalj sker normalt på 
vårstämman. Styrelsen kan på särskilda skäl välja annan tidpunkt. 

§3 
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som har sitt säte i Uppsala. 

Det åligger styrelsen att till årsmötet avge verksamhetsberättelse för nästföre
gående arbetsår, att avge förslag till utgifts- och inkomststat samt årsavgift för 
nästföljande kalenderår, att årligen söka för föreningens verksamhet erforder
liga anslag, att förvalta föreningens penningmedel och annan egendom samt att 

avge yttrande i frågor, som till behandling förelagts årsmöte eller extra möte . 
Styrelsen äger att inför domstolar och myndigheter företräda föreningen. 

§4 

Styrelsen består av tretton ledamöter. Ordförande och vice ordförande utses 
vid årsmöte. Landsantikvarien är självskriven ledamot av styrelsen och dess 
sekreterare. Styrelsen utser inom sig skattmästare. 
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Styrelsen är beslutför då minst sju ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal 
har ordföranden utslagsröst. Vid val skilje lotten. Styrelsen sammanträder på 
kallelse av ordföranden eller då minst fem ledamöter skriftligen påkallar detta . 

§5 

Inom styrelsen skall finnas ett arbetsutskott, som handhar löpande förvaltning 
enligt styrelsens bestämmelser. 

§6 

Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer, som 
utses årligen av föreningen. På samma sätt utses suppleanter, en för varje 
revisor. 

§ 7 
Föreningens räkenskaper skall för varje kalenderår vara avslutade och avläm
nade till revisorerna före 15 april nästföljande år. Revisorerna skall före 15 maj 
ha fullgjort sitt uppdrag och till styrelsen överlämnat berättelse därom. 

§8 

Föreningens enskilda och ständiga medlemmar samlas till vårstämma och vår
utflykt å tid och plats, som styrelsen bestämmer, företrädesvis under perioden 
15 maj-15juni. 

Kallelse till vårstämma/vårutflykt skall utsändas senast tre veckor i förväg. 
Styrelserna för medlemsföreningarna skall samtidigt erbjudas deltaga i vår
stämman/vårutflykten. 

Vid stämman skall följande ärenden förekomma: 
Val av ordförande för stämman. 
Val av tvåjusteringsmän. 
Val av de enskilda och ständiga medlemmarnas ombud till årsmötet. (Jfr 
§ 11.) 
Val av valberedning på tre ledamöter, varav en sammankallande, för ett år. 
Hyllande av nya hedersledamöter och utdelning av förtjänstmedalj. 

Vid vårstämman får rösträtt utövas endast av personligen närvarande medlem. 

§9 

Föreningen sammanträder till årsmöte under september eller oktober månad å 
dag och plats, som styrelsen bestämmer. 

Extra möte äger rum då styrelsen finner erforderligt. Jämväl revisorerna 
äger påkalla sammankallande av extra möte. 

Dag och plats för årsmöte och extra möte skall senast tre veckor i förväg 
meddelas i pressen . Till ombuden översändes personlig kallelse. 
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§ 10 

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 

Val av ordförande för mötet. 
Val av tvåjusteringsmän. 
Styrelsens berättelse över verksamheten under sistförflutna arbetsår. 
Revisorernas berättelse för sistförflutna kalenderår. 
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Beslut om nästföljande arbetsårs utgifts- och inkomststat och årsavgift. 
Val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter av styrelsen för tre 
år. Mandatperioderna skall anpassas så, att, så vitt möjligt, en tredjedel står 

under nyval varje år. 
Val av två revisorer och suppleanter för dessa för ett år. 
Val av ombud till Riksförbundets för hembygdsvård riksstämma enligt Riks

förbundets stadgar. 
Val av valberedning på tre ledamöter , varav en sammankallande, för ett år. 

Behandling av förslag från styrelsen. 
Behandling av inkomna motioner. 

Motioner till årsmötet skall, för att kunna tas upp till behandling, vara styrelsen 

tillhanda senast 15 augusti . 

§ 11 
Rösträtt vid föreningens årsmöten och extra möten utövas av ombud dels för 
hembygdsföreningarna, dels för de enskilda och ständiga medlemmarna. 

Antalet ombud för hembygdsföreningarna står i relation till resp. förenings 
betalande medlemmar senaste verksamhetsår. Förening med 

1- 50 år!. bet. medlemmar utser 1 ombud 
51-100 år!. bet. medlemmar utser 2 ombud 

101-200 år!. bet. medlemmar utser 3 ombud 
201-300 år!. b e t. medlemmar utser 4 ombud 

301-400 år!. bet. medlemmar utser 5 ombud 
över 400 år!. bet. medlemmar utser 6 ombud 
För varje ombud utses personlig suppleant. 
För de enskilda och ständiga medlemmarna utses ombud till ett antal av 

ombud per hundra medlemmar enligt räkenskaperna för närmast föregående 
kalenderår. Därjämte utses suppleanter till antal av en per fem ombud. 

§ 12 
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av två föreningsmöten , varav minst ett 
årsmöte. 
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§ 13 
Beslut om föreningens upplösning och om disposition av dess egendom skall 
fattas vid två på varandra följande årsmöten och därvid biträdas av minst 2/3 av 
de röstande. 

Stadgarna antagna vid extra föreningsmöte den 16 november 1978 och årsmöte 
den 20 maj 1979. 
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