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STADGAR 
Jämtlands läns Hushållningssällskaps Gillen 

 
Ändamål, verksamhetsområde, medlemskap 

§ 1. 
Hushållningsgillenas, fortsatt Gillens, ändamål är att som underavdelning till 
Hushållningssällskap inom sina områden främja Hushållningssällskapets, fortsatt 
Sällskapets, verksamhet i enlighet med dessa stadgar och de bestämmelser som 
blivit fastställda av Sällskapets ordinarie stämma. Gillets område kan vara geografiskt 
eller tematiskt organiserat. 
 

Medlemmar och avgifter 
§ 2. 

Medlemskap i Gillet är öppet för den som är medlem i Sällskapet och betalar 
medlemsavgift och i förekommande fall serviceavgift till Sällskapet. Av de till 
Sällskapet årligen influtna medlemsavgifterna erhåller Gillet ett årligt anslag vars 
storlek bestäms av Sällskapet vid ordinarie stämma. Gille som önskar komma ifråga 
för årligt anslag från Sällskapet skall följa dessa stadgar och gillets riktlinjer och 
årligen senast 4 veckor innan Sällskapets ordinarie årsmöte inkomma med 
verksamhetsberättelse. senast 4 veckor efter ordinarie årsmöte i Gillet, till Sällskapet 
redovisa årsredovisning med Gillets räkenskaper, revisionsberättelse samt 
årsmötesprotokoll. Gillet får påföra medlem medlemsavgift enligt beslut vid Gillets 
ordinarie årsmöte. 
 
Medlemskap upphör, om medlem inte efter uppmaning från Sällskapet / Gillet betalar 
medlemsavgift till Sällskapet / Gillet, eller motverkar Sällskapets / Gillets ändamål 
och därvid uteslutits genom beslut av Sällskapets förvaltningsutskottet eller Gillets 
styrelse. 
 

Sammanträden och beslutanderätt 
§ 3 

Gillet skall årligen hålla ordinarie årsmöte medlemsmöte senast före mars månads 
utgång. Vid medlemsmötet utses gillets kontaktperson samt upprättas en 
medlemsförteckning som överlämnas till Sällskapet.  
 

Övergångsklausul för Gillen organiserade i förening 
§ 4 



 
 
I de fall då Gillet är organiserat i föreningsstruktur enligt tidigare stadgar inom 
Sällskapet ska Gillet årligen hålla ordinarie årsmöte senast före mars månads utgång.  
Vid Gillets årsmöte har medlem i Gillet en röst. 
Till styrelse utser Gillet för en tid av två år, räknat från ordinarie årsmöte i Gillet det 
år val sker, minst tre styrelseledamöter. Av dessa utser Gillets styrelse inom sig 
ordförande för en tid av ett år. Gillets räkenskaper och förvaltning skall granskas av 
två revisorer, utsedda av ordinarie årsmöte med Gillet för tiden till och med nästa 
ordinarie årsmöte. Kallelse till Gillets ordinarie årsmöte skall utfärdas av ordföranden 
och införas i Sällskapets publikation eller i en eller flera av de mest spridda 
tidningarna i området eller genom personlig kallelse med brev senast två veckor före 
sammanträdet. Omröstning sker öppet, dock skall personval ske med slutna sedlar 
om medlemmar så begär. Vid lika röstetal i sakfrågor har ordförande utslagsröst, i 
personval avgör lotten. Röstning via ombud är inte tillåten. 
 
Vid Gillets ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas: 

1. Val av stämmans ordförande. 
2. Anmälan av årsmötets protokollförare 
3. Godkännande av röstlängd. 
4. Val av en person att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll. 
5. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning. 
6. Fastställande av dagordning. 
7. Styrelsens redovisningshandlingar. 
8. Revisorernas berättelse. 
9. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningar. 
10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd 
balansräkning. 
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
12. Beslut om särskilt bemyndigande för Styrelsen 
13. Fastställande av ersättningar till ordförande, övriga ledamöter i 
styrelsen, revisorer och andra som 
valts till uppdrag inom Gillet. 
14. Val av styrelseledamöter 
15. Val av revisorer 
16. Val av valberedning 
17. Av styrelsen framlagda ärenden, eventuell motion till Sällskapets 
årsmöte 
18. Av medlem väckta ärenden, eventuell motion, till Sällskapets 
årsmöte. 
19. Fastställelse av Gillets medlemsavgift om sådan skall påföras 
medlem. 
 

Senast 4 veckor efter ordinarie årsmöte i Gillet, till Sällskapet redovisa årsredovisning 
med Gillets räkenskaper, revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll. Gillet får påföra 
medlem medlemsavgift enligt beslut vid Gillets ordinarie årsmöte. 
 
  



 
Medlemsförteckning 

§5. 
För Gillets medlemmar skall Gillet föra en fullständig medlemsförteckning. En gång 
per år senast före mars månads utgång ska skall kopia av aktuellt medlemsregister 
redovisas för Sällskapet. 
 

Stadgeändring 
§ 6. 

Gilles område, geografiskt eller tematiskt, föreslås av Gille eller förvaltningsutskott 
och beslutas av förvaltningsutskott. på Sällskapets ordinarie stämma, som tillika 
antar stadgar för Gillena. Gillets område kan vara geografiskt eller tematiskt 
organiserat. Ett gille anses avslutas om inte verksamhetsberättelse inkommit för 
föregående år eller om gillets medlemmar så önskar.  
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Riktlinjer för Gillen inom 
Hushållningssällskapet i Jämtlands 

län 
 

Dessa riktlinjer för Gillen gäller för verksamhet organiserat inom 
Hushållningssällskapet i Jämtlands län, nedan kallat Hushållningssällskapet, med syfte 
att tydliggöra hur ett gille kan bildas och bedriva sin verksamhet.  

Vad är ett Gille 
Ett gille är en sammanslutning av Hushållningssällskapets medlemmar. Gillen kan vara 
tematiskt eller geografiskt organiserade, vars syfte är att bedriva utveckling. Gillet är en 
förenklad föreningsform eg. nätverk, där Hushållningssällskapet bidrar med kunskap 
och organisatoriska ramar, medlemmarna står för innehåll och gemenskap. 

Endast medlemmar i Hushållningssällskapet kan var medlemmar i ett gille organiserat 
i Hushållningssällskapet. Hushållningssällskapet är en fristående medlemsorganisation 
som är till för dig som vill påverka utvecklingen i länet. Vi lyfter det gröna näringslivet 
genom kompetens, kundfokus och medlemsengagemang. Genom att vara medlem 
stödjer du en livskraftig landsbygd med ett näringsliv som växer. 

För medlemmar i Hushållningssällskapens gillen gäller de Gillesstadgar som är 
beslutade i föreningen. Där ska bland annat varje gille ha utsett en kontaktperson samt 
inkomma med en beskrivning av verksamheten föregående år (liknande årsberättelse) 
till Hushållningssällskapets årsstämma. 

Hur bildas ett Gille 
För att vara ett Gille inom Hushållningssällskapet krävs en ansökan till 
förvaltningsutskottet. Den ska innehålla:  

• Medlemmarnas namn 
• Kontaktperson, namn  
• Verksamhetsbeskrivning och förslag på namn på gillet 
• Syftet med gillet 

Förvaltningsutskottet beslutar ansökningarna löpande och om gillet får vara en del av 
Hushållningssällskapet. Ett startmöte hålls med Hushållningssällskapets personal där 



 

 

det presenteras vad som ingår i medlemskapet för just det gillet. Därefter läggs gillet 
upp i vårt medlemsregister och gillet är bildat. 

Ett gille ska bestå av minst 5 personer. Samtliga medlemmar ska vid ansökan betalt 
medlemsavgift till Hushållningssällskapet. En medlem i Hushållningssällskapet kan 
vara medlem i flera gillen. Verksamheten i gillena sker på frivillig basis och är ideell 
verksamhet.  

I samband med ansökan görs ett uttalande av förvaltningsutskottet med detaljerade 
riktlinjer för det gillet. 

Samtliga registrerade Gillen får organisatoriskt stöd i form av Gillesbidrag vilket 
storleksmässigt beslutas på årsstämman och betalas ut efter ansökan och prövning hos 
verksamhetsledare. Utöver det kan vissa gillen få ytterligare möjligheter om deras 
verksamhet ingår tex i ett pågående projekt. Olika gillen kan därmed ha olika 
ekonomiskt utbyte av Hushållningssällskapet. Inventarier, material eller övriga värden, 
som Hushållningssällskapet köper eller på annat sätt förvärvar till gillets ändamål, ägs 
av Hushållningssällskapet.  

Kommunikation i gillets namn, sker enligt Hushållningssällskapets varumärkesmanual 
och av egen personal. Ingen marknadsföring/information får ske innan godkännande 
av Hushållningssällskapets ansvariga för gillet. Hushållningssällskapet ska i alla 
förekommande fall skrivas och benämnas ”Hushållningssällskapet” -i enlighet med 
våra nationella riktlinjer. Gillet får bilda egna kommunikationsgrupper på sociala 
medier tex. chatt grupper. Övrig information sker på Hushållningssällskapets 
plattformar fn. Facebook och hemsidan.  

Vid brott mot gillesstadgar och/eller riktlinjer har förvaltningsutskottet, med 
omedelbar verkan, rätt att avsluta gillet som organisatorisk enhet hos 
Hushållningssällskapet. Medlemmarna hanteras i det fallet individuellt, dvs medlem 
kan vara kvar i Hushållningssällskapet eller uteslutas.  

 
 
Dessa riktlinjer är antagna av Förvaltningsutskottet vid möte den 1 april 2020 
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