
 

 

Stadgar för Hushållningssällskapet Halland 

Antagna av Hushållningssällskapet Halland den 2014-04-03 och 2014-11-17 samt 

fastställda av regeringen 2015-03-26. 

 
Tidigare ändringar antagna av Hushållningssällskapet Halland den 27.9.1967 och den 5.12.1967 
samt fastställda av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12.3.1968.  
 
Stadgeändring har gjorts av § 12 1970, § 13 1971. Dessa stadgeändringar är godkända av 
Lantbruksstyrelsen den 20/3 1972. Vidare har stadgeändring gjorts i § 7 vid årsmötet 1972 och 
1973, godkänd av Lantbruksstyrelsen 1976.  
 
Ändrad arbetsordning i stadgarna beslutad vid årsmötet 3.12.1996 med omedelbar justering. 
 

 
Ändamål, verksamhetsområde 

1 § 
Hushållningssällskapet Halland har till ändamål att främja hållbar utveckling av lantbruket och 
angränsande näringar samt vara en resurs för samhällets utveckling företrädesvis i Halland. 
Verksamheter kan genomföras i samverkan med annat sällskap eller annan organisation; 
regionalt, nationellt såväl som internationellt. 

 
 

Medlem, hedersmedlem, medlemsavgift 
2 § 

Till medlem välkomnas alla med intresse för stadgans ändamål. Även juridiska personer kan bli 
medlemmar.  
 
Hedersmedlem kan med enkel röstövervikt utses av fullmäktige. 
 
Medlem i Hushållningssällskapet Halland ska årligen betala den medlemsavgift som fullmäktige 
beslutar. Om medlemsavgift ej betalas, avslutas medlemskapet automatiskt. Hedersmedlem är 
befriad från medlemsavgift. 
 
 

Utdelning av medaljer  
3 § 

Hushållningssällskapet Halland äger rätt att utdela medalj för framstående insatser, i guld under 
kunglig krona och bäras i länets färger. För att så ska ske krävs beslut med minst två tredjedelars 
majoritet av styrelsen. 

 
 
Val av fullmäktige, valberedning 

4 § 
Hushållningssällskapet Halland består av en valkrets.  
 
Fullmäktigeledamöter utses genom röstning enligt Hushållningssällskapets Hallands valordning 
som fastställs av styrelsen inför varje val.  
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Rösträtt vid val av fullmäktige har varje medlem. Valbar till fullmäktige eller suppleant är endast 
medlemmar. Varje medlem har en röst. 
 
Stämman fastställer för varje tvåårsperiod det antal fullmäktigeledamöter, lägst 25, som ska 
väljas. Antalet fullmäktigeledamöter ska aldrig vara lägre än dubbla antalet styrelseledamöter.  
 
Fullmäktige och dess suppleanter väljs för en tid av två år, räknat fr.o.m. den 1 januari året efter 
att valet skett.  
 
En gemensam valberedning för fullmäktige och styrelse ska utses på ordinarie stämma.   
 
 

Beslutanderätt och stämmor  
5 § 

De av medlemmarna utsedda fullmäktige utgör stämma och utövar helt dennas befogenhet. 
  
Vid stämma med Hushållningssällskapet Halland har varje fullmäktigeledamot en röst. Är 
fullmäktigeledamot också ledamot i styrelsen, ska suppleant för denne i fullmäktige ha rösträtt.  

 
6 § 

Hushållningssällskapet Halland ska årligen senast under maj månad hålla ordinarie stämma.  
Extra stämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma ska även hållas när det 
för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst hälften av samtliga 
röstberättigade i fullmäktige.  
 
Kallelse till Hushållningssällskapet Hallands stämma ska utfärdas skriftligen av ordföranden och 
införas i medlemskommunikationen. Ordföranden ska minst en månad före stämman meddela 
varje fullmäktigeledamot och styrelseledamot om tid och plats för stämman samt före-
dragningslista över förekommande ärenden. Tillhörande handlingar utsändes senast en vecka 
innan.  
 
Kallelse till extrastämma ska utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in 
till Hushållningssällskapet Halland. 
 

7 § 
Medlem som vill väcka förslag eller motion, som avses tas upp till behandling vid 
Hushållningssällskapet Hallands ordinarie stämma, ska sända in förslaget till styrelsen senast 30 
dagar före sammanträdets början.  
 
Styrelsen kan besluta att behandla även senare inkomna förslag. 
 
                                                                                                   

8 § 
Följande ärenden ska tas upp och behandlas vid Hushållningssällskapet Hallands ordinarie 
stämma:  
 
1) av styrelsen avgiven förvaltningsberättelse  
2)   av revisorerna avgiven revisionsberättelse  
3)   fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
4)   fastställande av ersättningsgrunder enligt 12 §  
5) fastställande av antalet ledamöter i styrelsen  
6)   anmälan av styrelseledamöter valda av region Halland, regionorganisation (motsvarande) 

inom Lantbrukarnas Riksförbund samt personalrepresentant 
7)  val av ledamöter i styrelse  
8)  val av ordförande i Hushållningssällskapet Halland tillika ordförande i styrelsen. 
9)   val av två revisorer och två personliga suppleanter  
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10) fastställande av antal fullmäktigeledamöter  
11) bestämmande av medlemsavgiftens storlek  
12)  val av hedersledamot 
13) val av valberedning 
 

9 § 
Vid Hushållningssällskapet Hallands stämma, vars förhandlingar är offentliga, har varje medlem 
rätt att yttra sig.  
 
Landshövdingen i länet har, även om denne ej är medlem, rätt att delta i överläggningarna, men 
ej i besluten. Är landshövdingen ej närvarande, har den tjänsteman i länsstyrelsen, som denne 
har utsett, samma rätt. 
 

10 § 
Stämman är beslutsför om mer än hälften av fullmäktigeledamöterna är närvarande.  
 
Stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, 
vid lika röstetal, den mening som Hushållningssällskapet Hallands ordförande biträder. Vid val 
anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. Om 
någon begär sluten omröstning vid val ska så ske. 
 
Om stämman inte är beslutsför ska de ärenden som anges i 8 § ajourneras till viss bestämd dag, 
så att de röstberättigade kan avgöra ärendena.  
 

 
Styrelsen 

11 § 
Styrelsen ska bestå av 7-9 ledamöter.  Ledamöterna väljs för en tid av 2 år och för att behålla 
kontinuitet är det lämpligt att välja ungefär hälften av ledamöterna vartannat år. 
 
Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande.  
 
De styrelseledamöter som utses av fullmäktige ska vara i majoritet.  
 
Hushållningssällskapet Halland kan erbjuda dels Region Halland, dels region-organisationen 
(motsvarande) inom Lantbrukarnas Riksförbund att utse var sin ledamot i styrelsen.  
 
Hushållningssällskapet Hallands personal äger rätt att utse en representant att ingå i styrelsen 
som fullvärdig ledamot. Styrelsen kan därutöver besluta att adjungera ledamöter med yttrande- 
och förslagsrätt till styrelsen.  
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande.  
 
Styrelse ska ansvara för arbetsordning för styrelse, valberedning samt vd-instruktion. 
 
 

Sammanträdesersättning, räkenskaper, revision m.m.  
12 § 

De som medverkar vid Hushållningssällskapet Hallands stämmor som röstberättigad har rätt till 
ersättning enligt de grunder som Hushållningssällskapet Halland har fastställt. Detsamma gäller 
ledamot i styrelsen, vald revisor samt valberedning.   
 
 

13 § 
Hushållningssällskapet Hallands räkenskapsår ska sammanfalla med kalenderåret. Bokslut och 
årsberättelse ska överlämnas till revisorer inom tre månader efter årets utgång.  
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14 § 
Hushållningssällskapet Hallands räkenskaper och förvaltning ska granskas av tre revisorer. 
Revisorerna utses för ett år i sänder, en av länsstyrelsen och två av Hushållningssällskapet 
Halland. I samma ordning utses suppleanter.  
 
Revisionsberättelsen ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.  
 
Revisionsberättelsen samt Hushållningssällskapet Hallands årsberättelse ska omedelbart efter 
revisionsberättelsens avgivande också överlämnas till länsstyrelsen, Region Halland och 
regionorganisation (eller motsvarande) inom Lantbrukarnas Riksförbund i den mån dessa utser 
ledamöter i styrelsen.  
 
 

Förslag till stadgeändringar m.m.  
15 § 

Förslag till nya stadgar för Hushållningssällskapet Halland eller till ändring i dessa stadgar eller 
till Hushållningssällskapet Hallands upplösning ska, för att anses antaget av 
Hushållningssällskapet Halland, ha godkänts vid två på varandra följande stämmor, därav minst 
en ordinarie. Förslag om nya stadgar eller stadgeändring ska därefter godkännas av 
Näringsdepartementet.  

 

 

 

 

 


