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Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund 
Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället.  

Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. 
Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, 

oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. 
Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är 

drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer. 

Hembygdsrörelsens grundsyn antagen på Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma 2007 

Stadgar 
Fastställda på ordinarie årsmöte 15 juni 2002 och extraårsmöte 26 oktober 2002. 

§ 1 Ändamål 

Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund (DFHF), som sedan 1930 är en sammanslagning av 
Dalarnes Fornminnesförening och Dalarnas hembygdsförbund, är en allmännyttig ideell förening och 
är medlem av Sveriges Hembygdsförbund.  

DFHF har till uppgift:  
• att i samverkan med kulturvårdande institutioner, organisationer och personer föra landskapets 
värdefulla kulturtraditioner vidare samt främja hembygdskänslan såväl i stad som på landsbygd,  
• att verka för att den samlade kunskapen om det materiella natur-och kulturarvet används, 
tillgängliggörs och vårdas i arbetet med Dalarnas kulturhistoria, hembygdsforskning och 
samtidsdokumentation,  
• att i samverkan med hembygdsföreningarna i deras arbete med lokal kultur och identitet främja 
Dalarnas hembygdsarv,  
• att regionalt, nationellt och internationellt samverka med organisationer och föreningar, som är 
uppbyggda på likartat sätt med lokala intressegrupper, vilka arbetar med lokal kultur och identitet,  
• att i Stiftelsen Dalarnas museum, som bildades gemensamt med Landstinget i dåvarande 
Kopparbergs län och trädde i kraft den 1 juli 1976, enligt dess stadgar utse styrelseledamöter, 
ersättare och revisorer.  

§ 2 Organisation 

DFHF består av hembygdsföreningar och andra föreningar, som vill främja det ändamål och framgår 
av § 1 i dessa stadgar. Förbundets högsta beslutande organ är årsmötet, som även utser dess 
styrelse. Mellan årsmötena är styrelsen förbundets högsta beslutande organ.  

§ 3 Medlemsmöte 

Mellan årsmötena kan styrelsen kalla medlemmarna till möten i angelägna frågor såsom bland annat 
kommande års verksamhetsplan.  

§ 4 Medlemskap 

Medlem i förbundet är Dalarnas hembygdsföreningar och därmed jämförbara sammanslutningar, 
vilka efter ansökan och styrelsens prövning vunnit inträde i förbundet. När styrelsen beviljat 
medlemskap träder detta i kraft då fastställd avgift erlagts. 
Fysiska eller juridiska personer, som är intresserade av förbundets syften och erlägger fastställd 
årsavgift, kan bli stödjande medlem. Stödjande medlem har inte rösträtt. Hedersmedlemmar utses av 
styrelsen. 
Hembygdsförening eller annan ansluten förening liksom stödjande medlem, som agerar på sätt som 
strider mot hembygdsrörelsens ändamål och skadar förbundet kan uteslutas av dess styrelse.  
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§ 5 Avgifter 

Årsavgiften för anslutna föreningar och stödjande medlemmar beslutas av ordinarie årsmöte. 
Medlem som inte erlagt fastställd avgift förlorar medlemskapet vid tidpunkt som fastställs av 
styrelsen. Hedersledamot är befriad från avgift.  
Styrelsen fastställer årligen vad som ingår i årsavgiften.  

§ 6 Ordinarie årsmöte 

Årsmöte med DFHF ska hållas senast den 30 juni på tid och plats som styrelsen beslutar. Årsmötet 
består av medlemsföreningarnas ombud samt ledamöterna i förbundsstyrelsen. Ombud och 
styrelseledamöter har yttrande- och förslagsrätt samt rösträtt. Rösträtt kan ej utövas genom 
fullmakt. Stödjande medlem har yttrande-och förslagsrätt. Styrelseledamöter äger ej rösträtt vid 
beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt vid val av revisorer. 

Varje ansluten medlemsförening representeras med ett ombud för varje påbörjat 100-tal betalande 
medlemmar, dock med högst fem ombud. Skriftlig kallelse till årsmöte sänds till 
medlemsföreningarna senast 6 veckor före mötet. Stödjande medlemmar kallas via medlems-
tidningen ”Dagsverket”.  

Årsmöteshandlingarna ska vara medlemsföreningarna och styrelseledamöterna tillhanda senast 3 
veckor före årsmötet.  

§ 7 Ärenden vid årsmötet 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:  

• upprop samt fastställande av röstlängd  
• frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande  
• val av mötesfunktionärer  
• fastställande av dagordning  
• årsredovisning  
• frågan om ansvarsfrihet för styrelsen  
• val av ordförande för ett år  
• val av ordinarie styrelseledamöter för två år  
• val av ersättare för två år  
• val av två revisorer jämte ersättare  
• val av valberedning  
• frågan om ersättning till styrelsen  
• behandling av inkomna motioner  
• fastställande av årsavgifter till DFHF 

Fråga utöver de som återfinns på det av styrelsen upprättade förslaget till dagordning får diskuteras 
av årsmötet om tre fjärdedelar av de röstberättigade så beslutar. Beslut får dock ej fattas i sådana 
frågor. 

Motion till DFHF:s årsmöte och till riksstämman kan väckas av ordinarie medlem i DFHF. Sådan 
motion ska skriftligen vara DFHF:s styrelse tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Styrelsen ska 
skriftligen yttra sig över motionen.  

§ 8 Extra årsmöte 

Extra årsmöte ska hållas, när DFHF:s styrelse eller när revisorerna finner det påkallat. Extra årsmöte 
kan även hållas när minst hälften av medlemsföreningarna skriftligen begär det.  

Kallelse till extra årsmöte ska ske minst 30 dagar före mötet. Extra årsmöte kan endast besluta i 
ärenden som upptagits på den dagordning som sänts till föreningarna i samband med kallelsen.  
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§ 9 DFHF:s styrelse 

Mellan årsmötena är styrelsen enligt § 2 DFHF:s högsta organ. Styrelsen, som har sitt säte i Falun, 
leder DFHF:s verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf och årsmötets beslut. 
Härutöver åligger det styrelsen: 

• att stödja hembygdsföreningarna i deras arbete,  
• att utge medlemstidningen ”Dagsverket”.  

Styrelsen, som sammanträder på ordförandens kallelse, dock minst fyra gånger per verksamhetsår, 
består av ordförande samt sju ordinarie ledamöter och tre ersättare samt landsantikvarien.  

Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter och ersättare har en mandattid på två år. 
Dessa utses på så sätt att hälften väljs vid vartannat årsmöte. Styrelsen utser bland ordinarie 
ledamöter vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.  

Styrelsen utser fyra ledamöter jämte ersättare samt en revisor i Stiftelsen Dalarnas museum. 
Styrelsen utser också ombud och ersättare för dessa till Sveriges Hembygdsförbunds årsstämma och 
förtroenderåd.  

DFHF:s firma tecknas dels av styrelsen, dels av två personer i förening utsedda av styrelsen. Styrelsen 
kan inom sig utse ett arbetsutskott att handlägga ärenden enligt av styrelsen fastställd delegations-
ordning.  

§ 10 Räkenskaper och revision 

DFHF:s räkenskaper förs per kalenderår. För granskning av räkenskaper och styrelsens förvaltning 
utses vid årsmötet två revisorer och två ersättare. Styrelsen ska senast 1 april till revisorerna 
överlämna uppgift om DFHF:s ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga 
handlingar.  

§ 11 Stadgeändring 

Ändring av dessa stadgar beslutas av två på varandra följande stämmor varav ett ordinarie årsmöte. 
Över förslag om stadgeändring ska styrelsen, innan beslut fattas, avge utlåtande.  

§ 12 Upplösning 

Upplösning av DFHF kan beslutas endast om styrelsen framlagt sådant förslag. Och att detta förslag 
vid två på varandra följande stämmor, varav ett ordinarie årsmöte, biträtts av minst tre fjärdedelar 
av de närvarande röstberättigade.  

• Är DFHF:s upplösning beslutad ska dess tillgångar användas till befrämjande av        
förbundets syften på det sätt som förbundets årsmöte beslutar.  

 


