
Stadgar 
för Långörens Hembygdsförening 

Antagna av Årsstämman 1999 

Reviderade (§§ 3 och 5) av Årsstämman 2000 

Reviderade (§§ 1 och 8) av Årsstämman 2012   

                           Reviderade (§§ 1 och 2) av Årsstämman 2018  
  

§ 1 Syfte 

Hembygdsföreningen skall främja bevarandet av lots- och fiskekulturen i Torhamns skärgård med stöd till 
forskning och kulturella insatser. Den skall väl förvalta donerat kapital och medlemsavgifter och aktivt 
verka för kontinuerligt underhåll och fortsatt upprustning av Långörens två kulturbyggnader Lotshuset 
och Missionshuset samt övriga minnesmärken. 

§ 2 Medlemskap 

Medlemskap står öppet för var och en som sympatiserar med föreningens syfte. Även föreningar kan 
ansluta sig som medlemmar och äger då en röst vid årsstämman. För föreningen gäller den från den 25 
maj 2018 nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter den svenska 
Personuppgiftslagen. Kravet på hur organisationer och företag får behandla personuppgifter skärps. 

§ 3 Årsstämma 

Årsstämma hålls senast i juli månad. Medlemmarna skall kallas senast en månad i förväg och årsstämmans 
dagordning skall vara angiven i kallelsen. Ärenden som enskilda medlemmar eller föreningsmedlemmar vill 
väcka på årsstämman och som är av allmänt intresse för hembygdsföreningens förvaltning av lotsstationen 
eller för föreningens verksamhet i övrigt, skall inlämnas per post till styrelsen senast en vecka efter att 
kallelsen erhållits för att kunna beredas. Vid årsstämman avhandlas sedvanliga årsmötesärenden. 

§ 4 Medlemsavgift 

Medlemsavgift erläggs årligen. Kommande års avgift beslutas av årsstämman. 

§ 5 Styrelse och förvaltning 

Årsstämman utser styrelse för ett år i sänder. Styrelsen utgörs av fem till sju personer. Val av ordförande 
förrättas för sig. Övriga funktioner utses inom styrelsen vid konstituerande möte. Hembygdsföreningens 
verksamhets- och räkenskapsår räknas från och med 1 juli till och med 30 juni. 

§ 6 Föreningens firma 

Hembygdsföreningens firma tecknas av ordföranden samt den eller de personer som styrelsen utser. 

§ 7 Stadgeändring 

För stadgeändring krävs ¾-dels majoritet av en stadgeenligt kallad årsstämma. 

§ 8 Upplösning av hembygdsföreningen 

För upplösning av hembygdsföreningen krävs två på varandra följande beslut av först en ordinarie 
årsstämma och därefter ett extra allmänt föreningsmöte. Mellan dessa möten skall minst sex månader 
förflyta. Kallelse till det extra medlemsmötet skall ske minst en månad i förväg.   



Enligt avtal med Karlskrona kommun samt Långörens Intresseförening skall därest hembygdsföreningen 
upplöses gälla att Lotshusfastigheten skall återlämnas utan ersättning till kommunen, att Missionshuset 
skall i första hand återgå till Intresseföreningen, i andra hand tillfalla ägarna till samfälligheten S 5 (1:6, 1:8, 
1:10, 1:11, 1:12, 1:14, 1:15). 

 

	


