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Verksamhetsområde, ändamål, medlemskap
§ 1 Verksamhetsområde

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten ska verka inom ett geografiskt område omfattande Norrbottens län och Västerbottens län.
§ 2 Ändamål

Hushållningssällskapet ska arbeta för en god hushållning och för en livskraftig landsbygd med
konkurrenskraftiga näringar och för ett ökat samarbete mellan stad och landsbygd, i syfte att
förbättra livsmiljön för länets invånare.
Hushållningssällskapet ska verka genom utveckling, utbildning, rådgivning och information
främst inom områdena:











Jord- och skogsbruk
Trädgård
Miljö och energi
Mat och dryck
Fiske
Turism
Slöjd
Bygdeutveckling och kultur
Företagsekonomi
Övrigt landsbygdsföretagande

Hushållningssällskapet ska sträva efter ett gott samarbete med Länsstyrelse, Landsting, kommuner och andra statliga organ och för att skapa ett brett internationellt kontaktnät. Hushållningssällskapet ska även samarbeta med andra Hushållningssällskap samt organisationer och
företag som främjar en livskraftig landsbygd.
§ 3 Medlemskap

Medlemskap i Hushållningssällskapet är öppet för fysisk person som betalar medlemsavgift och
stöder Hushållningssällskapets ändamål. Även juridiska personer kan bli medlemmar med ett
medlemskap per sammanslutning. Det ska finnas en fullständig och tillförlitlig medlemsförteckning för Hushållningssällskapet.
Hushållningssällskapet kan utse hedersmedlemmar.
Hushållningssällskapets medlemmar organiseras i lokala Hushållningssällskap/Hushållningsgillen.
Medlem kan välja vilket lokalt Hushållningssällskap/ Hushållningsgille man vill tillhöra. Medlem
kan även vara direktansluten till Hushållningssällskapet.
§ 4 Medlemsavgift

Medlem i Hushållningssällskapet ska årligen och inom föreskriven tid betala den avgift som
bestäms av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
Från de årliga medlemsavgifterna får de lokala Hushållningssällskapen/Hushållningsgillena ett
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årligt anslag, vars storlek och villkor bestäms vid Hushållningssällskapets årsmöte. De lokala
Hushållningssällskapen/Hushållningsgillena har inte rätt att ta ut egen medlemsavgift.
§ 5 Förverkat medlemskap

Medlemskap är förverkat om medlem underlåter att betala medlemsavgift inom föreskriven tid.
Medlem som motverkar Hushållningssällskapets ändamål kan uteslutas efter beslut i förvaltningsutskottet.
§ 6 Belöning

Hushållningssällskapet kan utdela belöningar till personer, organisationer eller företag som gjort
framstående insatser inom Hushållningssällskapets verksamhetsområden. Beslut om belöningar
fattas av förvaltningsutskottet.

Beslutanderätt och stämma
§ 7 Beslutanderätt

Hushållningssällskapets fullmäktige är högsta beslutande instans. För att verkställa fullmäktiges
beslut och leda Hushållningssällskapets verksamhet ska ett förvaltningsutskott finnas.
Fullmäktige utgörs av medlemmarnas valda ombud och av förvaltningsutskottets ledamöter.
Ombud väljs av medlemmarna på sätt som framgår av § 30-31. Förvaltningsutskottets ledamöter
väljs vid årsmötet.
Hushållningssällskapets beslutanderätt ska, i den mån den inte tillkommer Hushållningssällskapets förvaltningsutskott, utövas på Hushållningssällskapets årsmöte eller extra möte.
Vid Hushållningssällskapets årsmöte och extra möte äger varje fullmäktigeledamot en röst.
Ledamot av Förvaltningsutskottet får inte delta i val av revisorer för granskning av förvaltning för
vilken ledamoten är ansvarig, eller i beslut om ansvarsfrihet för sådan förvaltning.
§ 8 Årsmöte

Hushållningssällskapet ska årligen senast under april månad hålla årsmöte på tid och plats som
förvaltningsutskottet beslutar.
Extra möte hålls då förvaltningsutskottet bedömer att det föreligger behov eller om minst en
tiondel av medlemmarna så skriftligen begär hos förvaltningsutskottet.
§ 9 Kallelse

Hushållningssällskapets årsmöten är offentliga och ska annonseras i Hushållningssällskapets
medlemstidning och/eller i en eller flera av länens dagliga tidningar.
Varje fullmäktigeledamot ska minst två veckor före årsmöte och extra möte få personlig kallelse.
Till årsmöteskallelsen ska föredragningslista, årsredovisning samt motioner bifogas. Till extra
möte bifogas handlingar till de ärenden som föranlett mötet. Möteshandlingar ska dessutom
finnas tillgängliga i möteslokalen.
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§ 10 Beslutsförhet

Hushållningssällskapets årsmöte och extra möte får inte fatta beslut om inte minst hälften av de
röstberättigade är närvarande. Dag och plats för nytt möte ska dock fastställas.
§ 11 Förslagsrätt

Medlem i Hushållningssällskapet har rätt att lämna motion till årsmötet. Motionen ska vara
inlämnad till förvaltningsutskottet senast en månad före årsmötet. Förvaltningsutskottet ska avge
yttrande och förslag till beslut beträffande inlämnad motion.
Motion som inte inlämnats i föreskriven tid kan genom enhälligt beslut på årsmötet tas upp till
behandling, dock ej till beslut.
§ 12 Yttranderätt

Vid Hushållningssällskapets årsmöte och extra möte vars förhandlingar är offentliga äger alla
medlemmar i Hushållningssällskapet rätt att yttra sig.
§ 13 Omröstning

Vid årsmöte och extra möte ska omröstning i första hand ske öppet. Om någon av fullmäktigeledamöterna så begär ska val ske med slutna sedlar. Val avgörs med enkel majoritet. Vid lika
röstetal har ordförande utslagsröst i sakfrågor och vid personval avgör lotten.
§ 14 Protokoll

Vid årsmöte och extra möte ska protokoll föras, vilket justeras av ordföranden jämte två utsedda
justeringspersoner. Protokoll ska vara tillgängliga och offentliga för medlemmarna.
§ 15 Föredragningslista årsmöte

Vid Hushållningssällskapets ordinarie årsmöte får följande ärenden tas upp till beslut:
1. Val av årsmötets ordförande
2. Val av årsmötets vice ordförande
3. Val av årsmötessekreterare
4. Val av protokolljusterare
5. Fastställande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Godkännande av kallelseförfarandet
8. Förvaltningsberättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet
11. Fastställande av ersättningar
12. Beslut om antalet ledamöter och dess ersättare i förvaltningsutskottet
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13. Val av ordförande i Hushållningssällskapet och förvaltningsutskottet
14. Val av vice ordförande i Hushållningssällskapet och förvaltningsutskottet
15. Val av ledamöter i förvaltningsutskottet
16. Val av två revisorer, varav en auktoriserad eller godkänd
17. Val av revisorsersättare
18. Val av valberedning
19. Beslut om antalet lokala Hushållningssällskap/Hushållningsgillen och dess
verksamhetsområden
20. Beslut om antalet ombud till Hushållningssällskapets fullmäktige
21. Beslut om medlemsavgift
22. Fastställande av stadgar för Hushållningssällskapet och lokala Hushållningssällskap/
Hushållningsgillen
23. Behandling av stadgeenligt väckta motioner och förslag
24. Val av hedersmedlem
25. Årsmötets avslutande

Förvaltningsutskottet
§ 16 Ledamöter

Förvaltningsutskottet ska bestå av minst fem och högst nio ordinarie ledamöter.
Mandattiden är två år. Ledamot väljs till och med årsmötet andra året efter valet. Mandattiderna
ska bestämmas så att halva antalet ledamöter väljs varje år.
Ordförande i förvaltningsutskottet utses för en tid av ett år.
Fullmäktige kan besluta att andra organisationer ges rätt att utse egna ledamöter. Dessa ledamöter
får utgöra högst en tredjedel av totala antalet röstberättigade i förvaltningsutskottet.
Personalen i Hushållningssällskapet alt. i dotterbolag ägt av Hushållningssällskapet, äger rätt att
utse en representant att ingå i förvaltningsutskottet som adjungerad ledamot med yttrande- och
förslagsrätt.
§ 17 Uppgifter

Förvaltningsutskottet ska:
 leda och utveckla Hushållningssällskapets verksamheter och förvalta dess tillgångar
 verka för främjande av Hushållningssällskapets ändamål
 handlägga ärenden som ej tål uppskov
 besluta om rätt att teckna firma
 handha Hushållningssällskapets ekonomiska angelägenheter
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 upprätta budget och verksamhetsplan för kommande år
 tillsätta och entlediga VD hos Hushållningssällskapet
 utse ledamöter i de styrelser och kommittéer i vilka Hushållningssällskapet har
intressen
 bereda alla ärenden som ska överlämnas till fullmäktige för avgörande
 verkställa av fullmäktige fattade beslut
 biträda lokala Hushållningssällskap/Hushållningsgillen med råd och sakuppgifter som
är till nytta för landsbygden och dess näringar samt med kontakter mellan
näringsutövare och andra aktörer och myndigheter inom landsbygdsnäringen.
§ 18 Beslutsförhet

Förvaltningsutskottet får inte fatta beslut, om inte minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Vid förvaltningsutskottets sammanträden ska protokoll föras, vilket justeras av ordföranden och
därtill utsedd justeringsperson.

Sammanträdesersättning, räkenskaper, revision
§ 19 Ersättning

Röstberättigade ombud som är närvarande vid Hushållningssällskapets årsmöten får ersättning
vid fullgörande av uppdrag. Ledamot i förvaltningsutskottet och revisor får ersättning vid
fullgörande av styrelseuppdrag. Deltagare vid övriga av Hushållningssällskapet kallade sammankomster får ersättning. Ersättningar utgår enligt årsmötets beslut.
§ 20 Räkenskapsår

Hushållningssällskapets räkenskapsår är kalenderår. Senast sista februari varje år ska räkenskaperna sammanställda i bokslut samt av förvaltningsutskottet upprättad förvaltningsberättelse
lämnas till revisorerna.
§ 21 Revision

Hushållningssällskapets räkenskaper och förvaltning ska granskas av två revisorer, varav en
auktoriserad eller godkänd.
Revisorer med personliga ersättare utses för ett år i sänder och de ska granska Hushållningssällskapets räkenskaper och förvaltning. Senast den sista mars ska en revisionsberättelse lämnas
till förvaltningsutskottet.
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Lokala Hushållningssällskap och Hushållningsgillen
§ 22 Indelning

De lokala Hushållningssällskapens/Hushållningsgillenas verksamhetsområden fastställs av årsmötet.
§ 23 Ändamål

Det lokala Hushållningssällskapet/Hushållningsgillet ska verka och arbeta i linje med Hushållningssällskapets ändamål enligt § 2.
De lokala Hushållningssällskapen/Hushållningsgillena ska


medverka i rekrytering av nya medlemmar



främja kontakten med invånarna i bygden



samarbeta med lokala organisationer.

§ 24 Beslutanderätt och möten vid lokala Hushållningssällskap/Hushållningsgillen

Lokala Hushållningssällskapets/Hushållningsgillets beslutanderätt ska i den mån den ej tillkommer dess styrelse utövas på dess möten av medlemmarna inom dess verksamhetsområde.
Varje närvarande medlem äger en röst. Ledamot i styrelsen får inte delta i val av revisorer för
granskning av förvaltning, för vilken ledamoten är ansvarig, eller i beslut om ansvarsfrihet för
sådan förvaltning.
Juridiska personers rösträtt får utövas av den som är behörig att teckna firma eller av ombud som
har fullmakt. Fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet.
Vid lokala Hushållningssällskapens/Hushållningsgillenas möten, där ledamot av Hushållningssällskapets förvaltningsutskott och VD/personal inte är medlemmar, äger dessa rätten att deltaga
i överläggningarna men ej i besluten.
Protokoll ska föras vid möten och sammanträden med styrelsen och ska justeras av ordföranden
och utsedd justeringsperson.
§ 25 Årsmöte

Det lokala Hushållningssällskapet/Hushållningsgillet ska årligen hålla årsmöte senast 15 mars.
Kallelse till årsmötet ska, minst två veckor före sammankomsten, utlysas i Hushållningssällskapets medlemstidning och/eller genom personlig kallelse till medlemmarna.
På årsmötet ska följande ärenden förekomma
1) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2) Val av protokollsjusterare
3) Godkännande av kallelsen
4) Godkännande av dagordning
5) Verksamhetsberättelse
6) Revisorernas berättelse
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7) Fråga om ansvarsfrihet
8) Fastställande av ersättningar
9) Beslut om antal ledamöter i styrelsen
10) Val av ordförande
11) Val av ledamöter
12) Val av två revisorer jämte minst en ersättare
13) Val av valberedning
14) Val av ombud samt ersättare till Hushållningssällskapens möten och sammanträden
15) Verksamhetsplan och budget för kommande år
16) Behandling av inkomna motioner och skrivelser
17) Övriga frågor
Vid extra möte får endast avgöras sådana frågor som angivits i kallelsen.
§ 26 Röstning

Vid möte med lokalt Hushållningssällskap/Hushållningsgille ska omröstning ske öppet. I fråga
om personval ska om någon röstberättigad så begär omröstning förrättas med slutna sedlar.
Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst men vid
personval skiljer lotten.
Vid val av fullmäktige gäller vad som särskilt stadgas i § 32.

Styrelse vid lokala Hushållningssällskap och Hushållningsgillen
§ 27 Ledamöter

Det lokala Hushållningssällskapets/Hushållningsgillets styrelse ska bestå av minst tre ordinarie
ledamöter samt två ersättare. Styrelsen väljs för en tid av två år. Mandattiderna ska bestämmas så
att halva antalet ledamöter väljs varje år. Det lokala Hushållningssällskapets/Hushållningsgillets
och styrelsens ordförande väljs för en tid av ett år. Val sker på årsmötet.
§ 28 Uppgifter

Styrelsen i det lokala Hushållningssällskapet/Hushållningsgillet ska:


leda verksamheten och handha de ekonomiska angelägenheterna;



motta och behandla alla till lokala Hushållningssällskapet/Hushållningsgillet ställda
skrivelser och bereda alla ärenden till möten



verkställa av lokala Hushållningssällskapet/Hushållningsgillet fattade beslut



kalla det lokala Hushållningssällskapet/Hushållningsgillet till möten och i god tid
underrätta Hushållningssällskapet om tid och plats för sådana möten
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till Hushållningssällskapet och dess förvaltningsutskott göra framställningar, som rör
det lokala Hushållningssällskapets/Hushållningsgillets angelägenheter och näringar
inom bygden



tillvarata Hushållningssällskapets intressen i bygden och medverka i rekrytering av nya
medlemmar



biträda Hushållningssällskapet med sådana råd, sakuppgifter och initiativ som kan
vara till nytta för landsbygden och dess näringar



biträda Hushållningssällskapet med erforderliga kontakter mellan näringsutövarna och
andra aktörer inom landsbygdens näringar;



senast den 30 mars till Hushållningssällskapet insända upprättad årsberättelse och
uppgifter om genomförda personval samt andra för Hushållningssällskapets kännedom viktiga beslut



handlägga och avgöra löpande ärenden samt



förvara och vårda det lokala Hushållningssällskapets/Hushållningsgillets handlingar
och inventarier.
§ 29 Räkenskaper och revision

Det lokala Hushållningssällskapets/Hushållningsgillets räkenskaper och förvaltning ska granskas
av två revisorer. Revisorer och suppleant väljs på årsmötet
Det lokala Hushållningssällskapets/Hushållningsgillets räkenskapsår är kalenderår.
Räkenskaperna ska vara tillgängliga för revision senast den 20 februari och revisorerna ska före
den 1 mars ha verkställt sin granskning och avlämnat revisionsberättelse till det lokala Hushållningssällskapet/Hushållningsgillet.

Val av fullmäktigeledamöter till Hushållningssällskapet
§ 30 Val av fullmäktigeledamöter

Val av fullmäktige till Hushållningssällskapet sker vid de lokala Hushållningssällskapens/Hushållningsgillenas årsmöten. För varje fullmäktigeledamot ska väljas en ersättare, dock ej personlig.
Fullmäktigeledamöter och suppleanter väljs för tiden till och med årsmötet eller motsvarande
annat medlemsmöte, andra året efter valet.
Ledamot av förvaltningsutskott är inte valbar som fullmäktigeledamot.
§ 31 Antal fullmäktigeledamöter

Antalet fullmäktigeledamöter ska utgöras av en ledamot per lokalt Hushållningssällskap/Hushållningsgille för de första 200 medlemmarna och sedan ytterligare en ledamot för medlemmar
därutöver. Beräkningen sker efter antalet medlemmar vid föregående verksamhetsårs avslut.
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§ 32 Rösträtt

Angående rösträtt vid val av fullmäktige gäller samma bestämmelser som vid det lokala Hushållningssällskapets/Hushållningsgillets årsmöte. Valbar till fullmäktige eller suppleant för fullmäktige är var och en av de medlemmar som tillhör det lokala Hushållningssällskapets/Hushållningsgillets verksamhetsområde.
Val av fullmäktigeledamot ska ske öppet.
§ 33 Besvär

Medlem i Hushållningssällskapet som anser att något beslut av det lokala Hushållningssällskap/
Hushållningsgille som medlemmen tillhör har fattats i strid med Hushållningssällskapets stadgar
eller att val av fullmäktige, i vilken medlemmen varit berättigad att delta, inte skett i föreskriven
ordning kan medlem anföra besvär till förvaltningsutskottet. Besvär ska vara väckt inom tre
veckor räknat från den dag då beslutet fattades.
Förvaltningsutskottets beslut kan ej överklagas.

Förslag till stadgeändring
§ 34 Stadgeändring

Förslag till nya stadgar eller ändring av dessa stadgar eller Hushållningssällskapets upplösning ska
godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande fullmäktigemöten varav minst
ett årsmöte.
Kallelse till extra stämma ska ske enligt § 9.
Är årsmötet helt enigt finns det dock möjlighet att godkänna nya stadgar eller stadgeändring som
kan träda i kraft omedelbart efter beslutet.
Förslag till nya stadgar eller stadgeändring ska för fastställelse översändas till regeringen eller den
regeringen föreskriver.

Övergångsbestämmelser
Dessa stadgar trädde i kraft efter extra årsmöte i november 2009 efter att ett enat årsmöte så
beslutat. Stadgarna gäller som arbetsordning intill dess extern fastställelse sker av regeringen eller
den regeringen utser i frågan.

