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§1 Ändamål 

Föreningens uppgift är att främja hembygdens kultur och att verka för vården av natur, 

landskap och miljö. 

Målet är att föra kulturarvet vidare samt att bevara sammanhang mellan det förgångna, nuet 

och framtiden. 

§2 Verksamhet 

Föreningen vill arbeta på följande sätt: 

• Samla och förmedla kunskap om hembygdens historiska och kulturella värden. 

• Levandegöra kulturarven genom att arrangera föreläsningar, hembygdsdagar, 

byavandringar. 

• Dokumentera hembygdens lokala historia i ord och bild; föremål, handlingar, 

byggnader, arbetsliv, traditioner samt andra företeelser med anknytning till bygden. 

• Organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka intresset för bygden 

och dess historia. 

• Föreningens mål är att tillvarata Ringamålabygdens intressen och främja bygdens 

utveckling och samtidigt fungera som en paraplyorganisation/intresseförening för 

övriga föreningar i bygden.  

• Engagera sig i samhällsplanering som rör miljö, byggnader, vägdragningar och 

liknande.  

Hålla sig underrättad om kommunens planeringsärenden och verka som remissorgan. 

• Samarbeta med kommunen och de kulturorganisationer som finns inom 

verksamhetsområdet. 

Ta på sig nya arbetsuppgifter inom samhällssektorn om så är nödvändigt. 

Föreningen är medlem i det regionala hembygdsförbundet. 

Föreningen är därmed ansluten till hembygdsrörelsens riksorgan – Sveriges 

Hembygdsförbund med rätt att deltaga i den årliga riksstämman. 

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 

§3 Medlemskap och avgifter 

A) Hembygdsföreningen är öppen för alla som är intresserade av att stödja föreningens 

arbete. Medlemskap registreras utan särskild ansökan när medlemsavgiften betalts. 

Medlemsavgiftens storlek avgörs av årsmötet. 

B) Närstående föreningar eller andra organisationer i bygden kan efter beslut av styrelsen 

ansluta sig kollektivt mot årlig avgift, som fastställs av årsmötet. 

C) Enskilda personer, som på särskilt sätt arbetar eller har arbetat i föreningens anda kan av 

styrelsen kallas till hedersledamöter. Hedersledamot är befriad från årsavgift. 

§4 Organisation 

Föreningens verksamhet utövas genom föreningsmöten, varav ett årsmöte genom styrelsen 

samt av den utsedda funktionärer. 

§5 Styrelsen 

Den löpande verksamheten sköts av en styrelse, bestående av minst fem ordinarie 

ledamöter. 

Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. 
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§6 Räkenskapsår och verksamhetsår 

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår och verksamhetsåret med tiden från ett 

årsmöte till och med nästkommande årsmöte. 

§7 Stadgeändring 

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav ett årsmöte 

om förslaget kungjorts i samband med kallelse. För ändring fordras två tredjedels majoritet. 

§8 Upplösning 

Beslut om upplösning av hembygdsföreningen skall fattas vid två på varandra följande 

ordinarie årsmöten och skall vid båda tillfällena godkännas av två tredjedelar av de 

närvarande röstberättigade medlemmarna.  

Upplöses föreningen, tillfaller dess tillgångar det regionala hembygdsförbundet om inte det 

sista årsmötet med två tredjedels majoritet bestämmer annat. 

 

 

 

De reviderade stadgarna från 2002 ska godkännas på två möten varav det första är vid  

Ringamåla Hembygdsförenings årsmöte den 3 april 2022. 
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