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-medlem i Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare 



 
 

Stadgar för Hallands Godmans och Förvaltarförening – medlem i Riksförbundet frivilliga 
samhällsarbetare 
Föreningens stadgar antagna av årsmötet 2002 reviderade av årsmötet 2007, av styrelsen 
föreslagen revidering redovisas på årsmötet 2012 som antagits på årsmötet 2013. 
 
 
Följande punkter är obligatoriska: 
3. Årsmöte 
11. Styrelsen mom 1 och 2 
14. Revision mom 1 och 2 
15. Upplösning 
 
 
Föreningen heter Hallands Godmans och Förvaltarförening med tillägget ”medlem i 
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare”.  
Hallands Godmans och Förvaltarförening är verksam i följande kommuner; Falkenberg, 
Halmstad, Hyltebruk, Laholm och Varberg. 
 
 
Mål 

1. Föreningen ska organisera godemän och förvaltare. Föreningen ska erbjuda 
medlemmarna gemenskap, utbildning, information, erfarenhetsutbyte och stöd för 
att öka delaktighet och kompetens i sitt uppdrag. 

 
Årsmöte 

2. Föreningen ska genomföra årsmöte varje år senast vid mars månads utgång. Kallelse 
till årsmöte med dagordning, verksamhets och ekonomisk berättelse samt 
revisionsberättelse ska vara medlemmarna tillhanda minst två veckor före mötet. 

3. Rösträtt vid års- eller medlemsmöte kan utövas av närvarande medlem. 
4. Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal ska de beslut gälla som 

biträds av föreningsordförande. Alla val sker öppet om inte någon medlem begär 
sluten omröstning. 

5. Styrelsen ledamöter har inte rösträtt i följande frågor under årsmötet: 5.Behandling 
av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse, 6.Behandling av revisorernas 
berättelse och 7.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

6. Ärenden som senast fjorton dagar före årsmötet lämnats till styrelsen ska behandlas 
av årsmötet (punkt 10 på dagordningen). 

 
Valberedning 

7. 1) För att förbereda val till föreningsstyrelsen utser årsmötet en valberedning 
bestående av det antal ledamöter som årsmötet bestämmer. 
2) Valberedningens förslag ska vara föreningens styrelse och medlemmar tillhanda 
senast fjorton dagar före årsmötet. 

 
  



 
 

Extra årsmöte 
8. 1) Extra årsmöte ska inkallas om styrelsen så beslutar, eller om minst en tredjedel av 

antalet medlemmar begär det. 
2) Extra årsmöte har endast rätt behandla de ärenden som föranlett dess inkallande. 

Obligatoriska punkter på årsmötets dagordning.  
9. Vid årsmötet ska följande frågor behandlas 

1. Årsmötet öppnas 
2. Beslut om årsmötet är behörigt utlyst 
3. Fastställande av dagordningen 
4. Val av årsmötesfunktionärer 

a) Ordförande 
b) Sekreterare 
c) Protokolljusterare tillika rösträknare 

5. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 
6. Behandling av revisorernas berättelse 
7. Beslut om ansvarsfrihet 
8. Beslut om årsavgift för nästkommande år 
9. Beslut om verksamhetsplan och budget 
10. Behandling av förslag från styrelsen och motioner 
11. Fastställande av antal styrelseledamöter 
12. Val av: 

a) Styrelse 
b) Revisorer och revisorssuppleanter 
c) Valberedning, (varav en sammankallande) på 1 år 
d) Ombud och suppleant till förbundets årsmöte 

13. Årsmötet avslutas 
 
Styrelsen 
Till styrelseledamot kan väljas medlem från någon av de kommuner som ingår i föreningens 
verksamhetsområde.  
För att få bästa möjliga spridning och bredd i föreningen bör samtliga kommuner vara 
representerade med 1 ledamot exklusive ordföranden. Övriga 3 mandat bör fördelas enligt 
medlemsantal i respektive kommun. 

10. 1) Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar samt 
föreningsårsmötesbeslut. 
2) Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens förvaltning, det vill säga 
verksamhet och ekonomi. 
3) Styrelsen består av ett ojämnt antal ledamöter, minst 4 samt ordförande. 
Mandattid 2 år med växelvis avgång. Ordföranden väljs av årsmötet. Mandattid två 
år.  
4) Styrelsen konstituerar sig efter eget beslut och utser firmatecknare för 
bankärenden samt för tecknande av avtal. 

11. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när en majoritet av 
ledamöter så begär, dock minst fyra gånger per år. 

12. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöter är närvarande. 
 
 



 
 

Revision 
13. 1) Årsmötet väljer revisorer. Revisorerna ska granska föreningens verksamhet och 

ekonomi. 
2) Styrelsen ska hålla föreningens ekonomi samt protokoll tillängliga för granskning 
av revisorerna.  
3) Styrelsen ska överlämna berättelse över verksamhet och ekonomi till revisorerna 
minst en månad innan årsmötet. 
4) Senast tre veckor innan årsmötet ska revisionen vara verkställd och berättelse 
däröver inlämnad till styrelsen. 

 
Upplösning av föreningen 

14. 1) För att föreningen ska kunna upplösas fordras att beslut därom fattas vid två på 
varandra följande medlemsmöten varav ett ska vara årsmöte, samt att minst två 
tredjedelar av de närvarande medlemmarna vid vardera tillfället står bakom beslutet. 
2) I händelse av upplösning av förening ska tillgångar och handlingar överföras till 
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare såvida inte upplösningen innebär 
sammanslagning med annan förening inom förbundet. 

 
Stadgeändring 

15. Dessa stadgar kan endast ändras om frågan har väckts genom förslag från 
föreningsstyrelsen eller genom motion till ordinarie föreningsårsmöte. 

16. För att ändring enligt ovan ska träda i kraft krävs bifall från minst två tredjedelar av 
de vid årsmötet röstberättigade. 
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