
STADGAR 
för Hushållningssällskapens Förbund



STADGAR FÖR HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPENS FÖRBUND
Nuvarande stadgar, antagna vid ordinarie förbundsstämma år 1948 samt reviderade vid stämmor 1952, 
1953, 1955, 1977, 1978, 1998, 2000, 2006, 2012 och 2014 samtliga paragrafer.



§ 1 ÄNDAMÅL
Hushållningssällskapens Förbund har till ändamål att tillvarata Hushållningssällskapens gemensamma 
intressen.

§ 2 VERKSAMHET
Hushållningssällskapens Förbund ska företräda Hushållningssällskapen på nationell och internationell nivå, 
inspirera till och stödja verksamhetsutveckling, förmedling och utbyte av kunskap samt samordna 
överenskomna verksamheter.

§ 3 MEDLEMSKAP
Medlemmar i Förbundet är landets Hushållningssällskap.

Medlem är skyldig att till Förbundet inbetala medlemsavgift och till Förbundets hel- eller delägda 
aktiebolag betala serviceavgift. 

Medlems- och serviceavgifter ska betalas in före den 1 februari. Medlem, som utträder ur Förbundet, är 
skyldig att erlägga avgifter för det räkenskapsår då utträdet sker.

§ 4 FÖRBUNDSSTÄMMA
Förbundsstämman är Förbundets högsta beslutande organ. 

1. Alla Hushållningssällskap, som är medlemmar i Förbundet, har rätt att representeras av två ombud och 
med ytterligare ett ombud när Hushållningssällskapets medlemstal överstiger 3 000 och med ytterligare 
ett ombud när antalet medlemmar överstiger 4 500 o.s.v. med ytterligare ombud vid ökning av antalet 
medlemmar i 1 500-intervaller. 

2. Hushållningssällskapens medlemmar och medarbetare har rätt att utan rösträtt närvara vid stämmoför-
handlingarna.

3. Ombud och ersättare för dessa väljs för tiden från och med samma års ordinarie stämma och intill näst-
följande ordinarie stämma. 

4. Stämman är beslutsmässig när fler än hälften av ombuden är närvarande.

5. Ordinarie stämma hålls varje år före juni månads utgång. Styrelsen kan dock fastställa annan tidpunkt 
för stämman, när särskilda skäl föreligger.   

6. Extra stämma hålls för behandling av visst ärende om styrelsen finner sådan nödvändig, eller 
revisorerna så påkallar, eller då minst fem medlemmar begär detta.

7. Tid och plats för stämma beslutas av förbundsstyrelsen.

8. Kallelse till stämma utfärdas skriftligen av styrelsen till medlemmar och ombud:
- till ordinarie stämma senast fyra veckor före stämman, och                                            
- till extra stämma senast en vecka före stämman
 
Ärendelista och övriga handlingar översänds till ombuden och medlemmarna:
-för ordinarie stämma senast tre veckor före stämman och för extra stämma i samband med kallelsen.
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9. Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet.
Omröstning sker öppet. Personval sker genom sluten omröstning om så begärs.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid lika röstetal i sluten omröstning sker lottning.
Vid sluten omröstning ska valsedel innehålla det antal namn som valet anser, annars är röstsedeln ogiltig.

10. Röstberättigade vid stämman är närvarande ombud. Ombud, som är styrelseledamot eller ersättare 
för sådan, får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Styrelseledamot och revisor samt ersättare för denne, som inte är ombud, har yttrande- och förslags-
rätt vid stämman.

§ 5 ÄRENDEN VID ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA
Förbundsstämma öppnas av förbundsordföranden. Vid stämman ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande för stämman. 
2. Upprop och fastställande av röstlängd.
3. Fråga om stämman är kallad enligt stadgarna.
4. Anmälan av stämmans protokollförare.
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
6. Godkännande av ärendelistan.
7. Behandling av förbundsstyrelsens årsredovisningar 
8. Behandling av revisorernas berättelser för verksamhetsåret.  
9. Fastställande av resultat- och balansräkningar 
10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningar
11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och verkställande direktören för den tid revisionen omfattar.
12. Fastställande av ersättningar till ordföranden, övriga styrelseledamöter och revisorer.
13. Behandling av förslag från styrelsen (propositioner).
14. Behandling av förslag från medlemmar (motioner).
15. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
16. Val av ledamöter i styrelsen.
17. Val av ordförande bland ledamöterna i styrelsen.
18. Val av revisorer och ersättare för dem.
19. Val av valberedning
20. Val av ombud till Förbundets dotterbolag och andra juridiska personer där stämman utser ombud.
21. Information om preliminär verksamhetsplan och resultatbudget för kommande verksamhetsperiod.
22. Fastställande av medlemavgift till Förbundet och serviceavgifter till av Förbundet hel- eller delägda 
aktiebolag för nästkommande verksamhetsperiod.

Motion ska, för att kunna behandlas på stämman vara skriftlig och inkommen till förbunds-styrelsen senast 
sex (6) veckor före stämman. Motion tas upp vid stämman med förbunds-styrelsens yttrande.

Ärende, som inte tagits upp på ärendelistan, får tas upp till behandling om förbundsstämman enhälligt 
beslutar detta och det inte avser ändring av stadgar eller upplösning av Förbundet.

§ 6 FÖRBUNDSSTYRELSE
Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholm. 

Styrelsen består av sex till tio ledamöter, representerande olika delar av landet och de 
verksamhetsområden Hushållningssällskapen verkar inom.
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Val av styrelseledamöter sker vid ordinarie förbundsstämma. Styrelseledamöterna väljs för en tid på två 
år; halva antalet ledamöter väljs varje år. Stämman utser bland styrelseledamöterna Förbundets och 
styrelsens ordförande för en tid av ett år. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst två av styrelsens ledamöter 
begär det. Kallelse ska i princip utfärdas minst två veckor före sammanträdet. Förbundsstyrelsen är 
beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Beslut fattas med öppen omröstning och med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Vid sammanträdet ska protokoll föras och justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot.

§ 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS UPPGIFTER
Förbundsstyrelsen är Förbundets förvaltande och verkställande organ. Förbundets verksamhet kan även 
bedrivas i av Förbundet hel- eller delägda aktiebolag eller juridiska personer av annat slag.

Förbundsstyrelsen har främst följande uppgifter:
1. Verkställa förbundsstämmans beslut
2. Förbereda ärenden till förbundsstämman
3. Verka för utveckling av Förbundets verksamhet
4. Ansvara för Förbundets tillgångar
5. Fastställa verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret (kalenderår)
6. Upprätta årsredovisning för verksamhetsåret
7. Anställa och entlediga verkställande direktör och övrig nödvändig personal samt att träffa överenskom-
melse om löne- och anställningsvillkor
8. Fastställa instruktion för verkställande direktören
9. Fastställa delegationsordning för ordförande och verkställande direktör
10. Leda ordförandekonferensens överläggningar

§ 8 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Verkställande direktören är chef för förbundskansliet och ska ha hand om den löpande förvaltningen enligt 
de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.  

§ 9 FIRMATECKNING
Förbundets firma tecknas av den eller de personer förbundsstyrelsen utser.

Firmatecknare får inte utan särskilt bemyndigande av förbundsstyrelsen för Förbundets räkning inköpa 
fastigheter, avyttra eller med inteckning för skuld belasta Förbundet tillhörig egendom eller placera 
Förbundets medel eller bevilja lån.

§ 10 REVISION
För granskning av Förbundets räkenskaper och förvaltning ska finnas två revisorer, varav en ska vara 
auktoriserad revisor, och ersättare för dessa. Val sker vid varje ordinarie förbundsstämma för tiden till och 
med nästa ordinarie stämma.
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§ 11 ORDFÖRANDEKONFERENS
Ordförandekonferens, bestående av ordförande från alla i Förbundet ingående Hushållningssällskap, är 
rådgivande organ till förbundsstyrelsen i principiella frågor. Ordförandekonferensen sammanträder cirka 
fyra gånger per år efter kallelse från förbundsstyrelsen. Medlem äger, vid förfall för dess ordförande, utse 
annan representant att delta vid konferensen.

§ 12 VD-KONFERENS
På initiativ av Förbundets verkställande direktör kallas till regelbundna överläggningar rörande 
verksamheternas operativa innehåll. Det åligger på Förbundets verkställande direktör att följa upp 
verkställighet av gemensamt fattade beslut. 

§ 13 VALBEREDNING 
Valberedningen ska bestå av fem (5) ledamöter representerande olika delar av landet. Av dessa utser 
förbundsstämman en ledamot till sammankallande. Valberedningen sammanträder på kallelse av den 
sammankallande eller när minst tre (3) ledamöter så bestämmer. För beslutsmässighet fordras att minst 
tre ledamöter deltar i beslutet. Valberedningens arbete ska bedrivas enligt en av förbundsstämman 
fastställd arbetsordning.

§ 14 STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande förbundsstämmor varav 
minst en ordinarie. Kallelse till den andra stämman får inte ske förrän den första avslutats.

§ 15 UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET
Upplösning av Förbundet kan ske genom beslut vid två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor; 
vid den senare med biträde av minst två tredjedelar av de inom Förbundet röstberättigade.

Upplöses förbundet, fördelas dess tillgångar, efter reglerande av eventuella skulder, på Hushållningssäll-
skapen i proportion till under sista året uttagna medlemavgifter.

§ 16 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
Fråga om stämmans godkännande av dessa stadgar har tagits upp omedelbart efter val av justerings-
ledamöter enligt dagordningen i de gamla stadgarna. När stämman antagit stadgarna ska de den första 
gången tillämpas omedelbart efter det att de blivit antagna.
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