
HALLANDS ARKIVFÖRBUND 

 
STADGAR 

 
§1 Förbundets namn 
Förbundets namn är Hallands Arkivförbund 
 
§2 Förbundets säte 
Förbundet har sitt säte i Hallands län 
 
§3 Förbundets ändamål 
Förbundet är främst ett samarbetsorgan mellan förenings- och folkrörelsearkiv och andra 
enskilda arkiv inom Halland och har till uppgift att tillvarata för arkiven gemensamma frågor. 
Förbundets stiftare är Folkrörelsernas arkiv i norra Halland, Folkrörelsernas arkiv i södra 
Halland, Hallands Bildningsförbund/Halländska hembygdsrörelsen, Hallands 
Näringslivsarkiv och Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland. 
 
§4 Medlemskap 
Medlemskap kan erhållas av inom förbundets verksamhetsområde befintliga arkiv. Beslut om 
beviljande av medlemskap i Arkivförbundet fattas av årsmötet på förslag av styrelsen. Sådant 
beslut skall fattas med två tredjedels majoritet av närvarande röstberättigade ombud. 
Medlemsorganisation äger utträda ur förbundet genom skriftlig anmälan till styrelsen. 
Medlemskapet upphör sex månader efter anmälan, dock tidigast vid utgången av löpande 
verksamhetsår. 
 
§5 Medlemsavgift 
Medlemsavgift fastställs av årsmötet på förslag av styrelsen. Förbundets stiftare erlägger dock 
ingen medlemsavgift. 
 
§6 Verksamhetsår 
Förbundets verksamhetsår är kalenderår. 
 
§7 Årsmöte och extra möte 
Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ. 
Varje medlem utser högst två ombud till förbundets årsmöte och andra möten. Ombuden får 
inte vara ledamöter eller ersättare i förbundets styrelse. Årsmöte hålls före april månads 
utgång. Extra möte hålls om styrelsen så finner behövligt eller om minst 2/3 av medlemmarna 
eller revisorerna begär det. Kallelse till årsmöte skall vara utsänd minst två månader före 
mötet. Årsmöteshandlingar ska vara utsända senast 14 dagar före mötet. Motioner till 
årsmötet kan väckas av medlem och skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före 
mötet. 
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

1. Godkännande av kallelse till årsmötet 
2. Fastställande av dagordning 
3. Fastställande av röstlängd 
4. Val av årsmötesfunktionärer 
5. Styrelsens berättelse 
6. Revisorernas berättelse 
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 



8. Behandling av motioner och förslag från styrelsen eller revisorerna 
9. Fastställande av medlemsavgift 
10. Fastställande av arvoden 
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget 
12. Beslut om antal styrelseledamöter och ersättare 
13. Val av ordförande och kassör samt anmälan av styrelseledamöter och ersättare 
14. Val av revisorer och ersättare 
15. Val av valberedning 

Vid extra möte kan endast de frågor behandlas som angetts i kallelsen till mötet. Beslut fattas 
genom enkel majoritet av de i beslutet deltagande, såvida ej förslag om sluten omröstning 
framställes. Vid lika röstetal gäller den mening mötets ordförande företräder, utom vid val då 
lotten avgör. 
 
§8 Förbundets styrelse 
Styrelsen ansvarar för förbundets verksamhet. 
Styrelsen utgörs av en ledamot och en ersättare från varje medlem och en ledamot och en 
ersättare från Region Halland samt en av årsmöte vald ordförande och kassör. Ordförande 
väljs på ett år, ledamöter och ersättare väljs för två år, växelvis. 
Ordförande och kassör väljs för sig, medan styrelsen inom sig fördelar övriga poster. 
Styrelsen utser de personer som äger rätt att teckna förbundets firma. Styrelsen äger rätt att 
besluta om särskilt arbetsutskott. 
 
§9 Valberedning 
Valberedningen består av två ledamöter och en ersättare och väljs för ett år. Valberedningen 
ska bereda de val som årsmötet ska förrätta samt tillse att medlemmarna anmäler sina 
kandidater. Nomineringar och anmälan om kandidater görs till valberedningen enligt dess 
beslut. 
 
§10 Revision 
För granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning utser årsmötet för ett år minst två 
revisorer och en ersättare. 
 
§11 Stadgeändringar 
Ändring av förbundets stadgar sker antingen genom beslut med 2/3-delars majoritet vid ett 
årsmöte eller med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Förslag om 
stadgeändring skall delges medlemmarna i samband med kallelsen till årsmötet. 
 
§12 Upplösning av förbundet 
Beslut om upplösning av förbundet skall fattas vid två på varandra följande möten, varav det 
ena skall vara årsmöte. Förslaget om upplösning skall delges medlemmarna i samband med 
kallelsen till mötet. För upplösning fordras 2/3-delars majoritet av de vid mötet 
röstberättigade. Vid upplösning skall förbundets tillgångar och skulder delas lika mellan 
stiftarna och förbundets arkiv överlämnas till närmaste folkrörelsearkiv. 
 
Ovanstående stadgar har antagits vid styrelsemöte 2000-10-19. Ändrade 2005-04-27. Ändrade 2011-04-28. 


