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Föreningen grundades år 1947 och de första stadgarna godkändes av styrelsen i Västerbottens 

Blåbandsdistrikt den 8 januari 1948. 

 

De reviderade stadgarna har godkänts av Västerbottens Blåbandsdistrikt och fastställts vid 

föreningens årsmöten 2002 och 2003 

 

 

 

 

 

 

 



§ 1 Föreningens ändamål 

Blåbandisternas Fjällgårdsförening i Västerbotten (föreningen) har till uppgift att förvalta och driva 

Blå Gården i Hemavan rationellt och ekonomiskt och som ett led i Västerbottens Blåbandsdistrikts 

arbete driva fjällgårdsverksamhet i helnykter och drogfri regi. 

 

Föreningen skall förvalta den egna fjällgårdsanläggningen BLÅ GÅRDEN i Hemavan. Anläggningen 

skall i första hand erbjudas medlemmar inom Blåbandsrörelsen, men även till andra grupper, som 

önskar bedriva fritidsaktiviteter i helnykter miljö. 

 

§ 2 Beslutande organ 

Fjällgårdsföreningen är en fristående förening inom Västerbottens Blåbandsdistrikt. Föreningens 

beslutande organ är dess årsmöte. Föreningen ska vara ansluten till Våra Gårdar om inte årsmötet 

beslutar annat. 

 

Föreningen ska vara ansluten till Våra Gårdar om inte årsmötet beslutar annat. 

 

 

§ 3 Medlemskap 

Medlemmar i föreningen är enskilda personer som tillhör Västerbottens Blåbandsdistrikt. 

 

 

§ 4 Styrelsen 

Blåbandisternas Fjällgårdsförening leds av en styrelse bestående av medlemmar i Västerbottens 

Blåbandsdistrikt på sju (7) ledamöter. Ordföranden väljs på ett (1) år och övriga ledamöter väljs på 

två (2) år av årsmötet. Bland de valda styrelseledamöterna utses ordförande av årsmötet. Övriga 

befattningar utses av styrelsen vid konstituering.  

 

Styrelsen kan vid behov adjungera personer till styrelsen. Styrelsen sammanträder på kallelse av 

ordförande eller om minst två (2) av ledamöterna så önskar. Styrelsen är beslutmässig när minst 

halva antalet ledamöter är närvarande. 

 

Styrelsen ska tillhandahålla regler vad gäller vid bokningar, betalning, avbeställning samt boendes 

ansvar för skada. 

 

Styrelsen är solidariskt ansvarig för föreningens tillgångar och föreningens verksamhet. 

Styrelsen äger inte rätt att avyttra fast egendom utan årsmötets beslut. 

 

Föreningens firma är ”Blåbandisternas Fjällgårdsförening i Västerbotten” och tecknas var för sig av 

ordförande och kassör. 

 

Styrelsen skall bestå av sju (7) ordinarie ledamöter. Mandattiden är två år. Styrelsen är 

beslutmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Styrelsen konstituerar sig själva med en 

sekreterare, en kassör och vice ordförande. Samtliga ledamöter i styrelsen skall vara medlemmar i 

Västerbottens Blåbandsdistrikt. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller om minst 

två (2) av ledamöterna så önskar. Förvaltningen skall ske i enighet med gällande lag och stadgar. 



Vid styrelsesammanträden och årsmöte skall protokoll föras. Vid kalenderårets slut upprättas 

skriftlig årsberättelse som föredras årsmötet. Styrelsen har inte rätt att avyttra fast egendom. 

Föreningens firma är ”Blåbandisternas Fjällgårdsförening i Västerbotten” och tecknas var för sig av 

ordförande och kassör. 

 

§ 5 Årsmöte, extra årsmöte 

Ordinarie årsmöte, vilket är Blåbandisternas Fjällgårdsförenings högsta beslutande organ äger rum 

före juni månads utgång. Kallelse till årsmöte och till extra årsmöte ska ske senast 30 dagar före 

mötet. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. 

Rösträtt tillkommer varje enskild medlem inom Västerbottens Blåbandsdistrikt. Vid lika röstetal vid 

omröstning har ordföranden utslagsröst. Valbara är den som är medlem i Västerbottens 

Blåbandsdistrikt. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner behövligt eller när revisor så begär för 

behandling av speciell fråga. 

 

 

Årsmötet skall hållas före juni månads utgång. Årsmötet skall utlysas senast 30 dagar i förväg. 

Ärenden och motioner som skall behandlas ska skriftligen meddelas sekreterare senast 20 dagar 

innan årsmötet. Rösträtt tillkommer varje enskild medlem inom Västerbottens Blåbandsdistrikt. 

Vid lika röstetal vid omröstning har ordföranden utslagsröst. Valbara är den som är medlem i 

Västerbottens Blåbandsdistrikt. Extra årsmöte hålls då styrelsen så finner påkallat eller om 

Västerbottens Blåbandsdistrikt så önskar. 

 

Årsmöte har 

 

Att besluta om årsmötet är stadgeenligt utlyst 

Att föredragningslistan godkänns 

Att välja årsmötets ordförande, sekreterare samt två justerare 

Att föredra verksamhets- och revisionsberättelse 

Att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen 

Att välja ordförande med mandatperiod på ett år  

Att göra eventuella kompletteringsval 

Att välja tre ordinarie ledamöter med mandatperiod på två år 

Att välja två revisorer samt suppleanter med mandatperiod på ett år 

Att välja tre personer till valberedning med mandatperiod på ett år 

Att behandla styrelsens förslag och motioner 

 

§ 6 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 

1. Val av årsmötets ordförande, sekreterare, två justeringsmän samt övriga funktionärer 

2. Gokännande av dagordning 

3. Beslut om årsmötets stadgeenliga utlysande 

4. Föredragning av verksamhetsberättelse  

5. Fastställande av resultat- och balansräkning 

6. Redovisning av revisionsberättelsen 

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

8. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 



9. Beslut om verksamhetsplan 

10. Fastställande av arvoden och kostnadsersättning 

11. Beslut om budget 

12. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 

13. Val av styrelse och ordförande 

14. Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år 

15. Val av revisorer och ersättare 

16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen  

17. Val av valberedning där en väljs som sammankallande 

 

§ 7 Valberedning 

Valberedningen ska dels fråga styrelseledamöter i tur att avgå om de ställer upp till omval, dels söka 

efter lämpliga kandidater som styrelseledamöter. I god tid före årsmötet ska valberedningen hos 

medlemmar be om förslag på förtroendevalda. På årsmötet ska valberedningen föreslå: 

1. Presidium för årsmötet 

2. Person lämplig som Fjällgårdsföreningens ordförande under en tid av ett år 

3. Hur många ledamöter, förutom ordföranden som skall ingå i styrelsen 

4. Redovisa vilka personer i styrelsen som är valda ytterligare ett år, samt eventuella fyllnadsval 

för personer som avsagt sig sitt uppdrag 

5. Förslag på ledamöter som skall väljas på två år och som kan utses som styrelsefunktionär 

t.ex. sekreterare, kassör etc 

6. Personer som ska ingå i nästa års valberedning, samt vem av dessa som ska väljas som 

sammankallande 

7. Föreslå två personer som kan väljas som revisorer samt revisorersättare 

8. Föreslå arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

 

§ 8 Revisorer 

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av två (2) revisorer, vilka 

jämte två (2) ersättare väljs av årsmötet för en tid av ett (1 år). 

Räkenskaperna avslutas per kalenderår och ska föreläggas revisorerna senast 15 februari. 

Revisionsberättelse ska föreläggas styrelsen i god tid före årsmötet. 

 

Räkenskaperna skall granskas av två revisorer eller deras suppleanter. Dessa väljes vid årsmötet 

för en tid av ett år. Redovisningen ska överlämnas till revisorerna före 15 februari året efter det 

gällande redovisningsåret. Handlingarna med revisionsberättelse skall inom en månad därefter 

överlämnas till styrelsen. 

 

§ 9 Stadgeändring 

Stadgeändring kan ske genom beslut av två på varandra följande årsmöten med 60 dagars mellanrum 

varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. 

 

Ändringar av § 1, 3, 5 och 10 kräver godkännande av Västerbottens Blåbandsdistrikts årsmöte. 

 

Stadgeändringar kan ske genom två på varandra följande årsmöten. Ändringar av § 1, 3, 5 och 10 

kräver godkännande av Västerbottens Blåbandsdistrikt. 



 

§ 10 Upplösning 

Föreningens upplösning kan endast ske genom beslut av två på varandra ordinarie årsmöten med 2/3 

majoritet. Alla tillgångar skall då överlämnas till Västerbottens Blåbandsdistrikt. 

 

Föreningens upplösning kan endast ske genom beslut vid två på varandra ordinarie årsmöten. 

Alla tillgångar skall då överlämnas till Västerbottens Blåbandsdistrikt. 

 


