
Stadgar för Blåbandsrörelsens folkhögskoleförening

§ 1
Blåbandsrörelsens Folkhögskoleförening har till ändamål att ansvara för verksamheten vid Hellidens 
folkhögskola och verka för att utveckla folkbildning och kultur. 
Folkhögskolan skall drivas i Sveriges Blåbandsförbunds anda och vara en mötesplats för alla, såväl 
medlemmar i Blåbandsrörelsen som andra. 
Blåbandsrörelsens Folkhögskoleförening är en ideell förening med organisationsnummer 867200-4283.

§ 2
Medlemskap erhålls genom anmälan till föreningens styrelse och inbetalning av stadgad medlemsavgift. 
Sveriges Blåbandsförbund (SBF) och Sveriges Blåbandsungdom (SBU) är ständiga medlemar i föreningen.
Enskild person som inte är medlem i Sveriges Blåbandsförbund kan bli understödjande medlem i 
Blåbandsrörelsens Folkhögskoleförening.

§ 3.
Medlemsavgiftens storlek bestäms av ordinarie föreningsmöte. Understödjande medlem betalar den 
årsavgift som ordinarie föreningsmöte fastställer.

§ 4.
En styrelse bestående av nio ledamöter valda för en tid av två år svarar för föreningens angelägenheter. 
Styrelsen fastställer Hellidens folkhögskolas styrdokument och handlingsplaner.  
Ordförande och sex styrelseledamöter väljes vid Folkhögskoleföreningens ordinarie föreningsmöte. 
Därutöver väljer Sveriges Blåbandsförbund (SBF) en ledamot och Sveriges Blåbandsungdom (SBU) 
en ledamot.  Var och en av dessa organisationer utser också personliga suppleanter för sina ordinarie 
ledamöter. Rektor är föredragande och verkställande.
Styrelsen konstituerar, utöver valet av ordförande, sig själv. Styrelsen är beslutsmässig då minst fem 
ledamöter är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet; det beslut gäller som minst fem 
ledamöter ställer sig bakom.

§ 5.
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer. En av revisorerna 
utses av Sveriges Blåbandsförbund och den andra av Folkhögskoleföreningens ordinarie föreningsmöte. 
Respektive organisation utser personliga suppleanter för revisorerna.

§ 6.
Ordinarie föreningsmöte skall hållas vartannat år och samma år som SBFs rikskonferens. Styrelsen äger 
rätt att utlysa extra föreningsmöte.
Kallelse till föreningsmöte skall ske senast 30 dagar före mötet genom tidningen Blå Bandet.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar före mötet.
Vid ordinarie föreningsmöte skall förekomma:
Styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet.
Val av a) ordförande och sex ledamöter till föreningens styrelse
 b) anteckning till protokollet av vilka styrelseledamöter och suppleanter som valts av SBF resp. SBU
 c) val av en revisor med personlig suppleant
 d) anteckning till protokollet av vilken revisor och personlig suppleant för denna som valts av SBF
Fastställande av årsavgift samt avgift för understödjande medlemskap.
Fastställande av verksamhetsplan och rambudget för kommande tvåårsperiod.
Behandling av inkomna motioner.
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§ 7.
Vid ordinarie och extra föreningsmöte äger medlem yttrande-, förslags- och rösträtt. Understödjande 
medlem har yttrande- och förslagsrätt.  
Rösträtt för medlemsorganisation kan utövas genom fullmakt. En person kan bara ha en röst.

§ 8.
Ändring av dessa stadgar kan ske på ordinarie föreningsmöte med 2/3 majoritet eller av två på varandra 
följande föreningsmöten, varav minst det ena ska vara ett ordinarie föreningsmöte, med enkel majoritet. 
Beslut om stadgeändring skall för att bli gällande först godkännas av SBFs Centralstyrelse.

§ 9.
Blåbandsrörelsens Folkhögskoleförening kan upplösas endast genom beslut vid två på varandra följande 
ordinarie föreningsmöten samt godkännande av SBFs Centralstyrelse. Föreningens tillgångar skall vid 
upplösning lika fördelas mellan SBF och SBU.

Antagna av Föreningsmötet 2013-06-22
Reviderade av Folkhögskoleföreningens styrelse 2013-11-20 i enlighet med beslut på Föreningsmötet 
2013-06-22
Godkända av SBFs Centralstyrelse 2014-06-02
Anmälda på Föreningsmötet 2015
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