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§ 1  Namn Föreningens namn är De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening.  
Föreningen är en ideell förening. 

 
§ 2  Ändamål 
 
 
 
 
 
 
 
 

Föreningens verksamhetsområde är de sju häraderna Bollebygd, Gäsene, 
Kind, Mark, Redväg, Veden och Ås med städerna Borås och Ulricehamn. 

Inom detta område är föreningens ändamål 
att  främja kulturmiljövård och museal verksamhet,  
att stimulera intresset för konst- och kulturhistorisk forskning och 

dokumentation, med speciellt intresse riktat mot bygdens textila 
tradition, och 

att förmedla kunskap genom föreläsningar och publikationer. 
 

§ 3  Medlemskap Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskild person eller förening, 
som vill främja föreningens verksamhet. Medlem betalar årsavgift enligt 
regler och med belopp som årligen fastställs av föreningsstämma. 

Hedersmedlemmar kan kallas efter beslut på föreningsstämma. 
 

§ 4  Styrelse 
 – säte  

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Borås. 

§ 5  Styrelse 
 – förvaltning 

Det åligger styrelsen, 
att  förvalta föreningens tillgångar, 
att  föra redovisning över föreningens räkenskaper, och 
att  föra förteckning över medlemmar. 
 

De museiföremål och arkivalier, som tillhör eller förvaltas av föreningen, 
skall vårdas och förvaras på sådant sätt, att full trygghet vinnes för deras 
bevarande till kommande tider. Föremål tillhörande föreningens samlingar 
får inte avhändas föreningen eller pantsättas. 

 
§ 6 Styrelse 
 – sammansättning 

Styrelsen skall bestå av minst sju och högst elva ledamöter. Högst tre 
suppleanter kan utses. 

Ledamöterna bör representera hela verksamhetsområdet. 
 

Styrelsen skall adjungera representanter för de kulturhistoriska museerna i 
Borås, vilka äger till protokollet anteckna eventuellt avvikande mening. 

 
§ 7 Styrelse 
 – val 
 – mandattid 

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. 
Mandattiden för ordförande är ett år, för övriga ordinarie ledamöter två 

år. 
Avgår ledamot före mandattidens utgång väljs ersättare för den återstå-

ende delen av mandattiden. 
 

§ 8 Styrelse 
 – sammanträde 

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner lämpligt eller när två av 
styrelsens ledamöter hos ordföranden begär sammanträde. 

 
 
 
 

 



 

§ 9 Styrelse 
 – beslutsförhet 

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av styrelsens ledamöter är närva-
rande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst. 
 

§ 10 Firmateckning Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av den eller 
dem styrelsen utser. 
 

§ 11 Räkenskapsperiod Föreningens räkenskapsperiod är kalenderår. Styrelsen skall senast den 1 
mars överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna. 
 

§ 12 Revision För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie 
föreningsstämma utse två revisorer och en suppleant. 

Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast den 1 april. 
 

§ 13 Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hålles varje år senast den 10 juni.  
Extra föreningsstämma hålles, när styrelsen eller revisorerna finner det 

nödvändigt eller när minst 20 av föreningens medlemmar kräver detta till 
styrelsen. Av begäran skall framgå de ärenden som medlemmarna vill ha 
behandlade. 

 
§ 14 Föreningsstämma 
 – kallelse 
 

Kallelse till föreningsstämma skall ske senast 14 dagar före stämman 
genom annons i pressen eller personligt utskick. 
 

§ 15 Föreningsstämma 
 – motioner 

Motioner som skall behandlas på ordinarie stämma skall inlämnas till 
styrelsen senast den 15 januari. 
 

§ 16 Föreningsstämma 
 – ärenden 

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas: 
 1. Val av ordförande för stämman. 
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare. 
 3. Val av justeringsmän. 
 4. Godkännande av kallelse. 
 5. Styrelsens och revisorernas berättelser. 
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen. 
 7. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. 
 8. Fastställande av medlemsavgift. 
 9. Val av ordförande i föreningen. 
 10. Val av övriga styrelseledamöter. 
 11. Val av revisorer och suppleanter. 
 12. Fråga om val av valnämnd. 
 13. Övriga ärenden. 
 

Vid extra föreningsstämma får endast de ärenden som angivits i kallelsen 
behandlas. 
 

§ 17 Ändring av stadgar Beslut om ändring av dessa stadgar, och om föreningens trädande i likvi-
dation, fattas på två på varandra följande stämmor, varav minst en skall 
vara ordinarie föreningsstämma. 
 

 


