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Svenska Gospelverkstadens normalstadgar för förening 

Stadgar för 
 

Föreningens namn:   

Föreningen bildades den (datum, årtal):   

Stadgarna fastställdes/ändrades den:   

(Om ändringar – ange vilka paragrafer):   

 

 
§1 Föreningens namn 

 Föreningen namn är: 
 

§2 Föreningens säte 

 Föreningen har sitt säte i: 
 

§3 Föreningens ändamål & verksamhet 

Föreningen arbetar på ideell grund och verkar enligt demokratiska principer. Föreningens 
syfte är att främja ett aktivt kulturutövande bland barn och ungdomar, för att därigenom 
stimulera deras kulturella och sociala utveckling.  

 

§4 Medlemskap 

Med medlem i föreningen avses den som under året betalt av föreningen fastställd 
medlemsavgift, eller på annat sätt tagit ställning för medlemskap. Medlem har rösträtt, 
yttranderätt och förslagsrätt.  

 
Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligt anmäla detta till styrelsen och anses 
därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Föreningens styrelse har rätt att utesluta en 
medlem om denna har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat 
föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. 
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§5 Årsmötet 
 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas senast 31 mars varje år 
och kallelse skall gå ut till föreningens medlemmar senast fyra veckor före mötet. 
Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock 
ske senast två veckor innan mötets genomförande. Handlingar till årsmötet ska finnas 
tillgängliga senast en vecka före årsmötet. Alla medlemmar som har bekräftat sitt 
medlemskap har yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt vid årsmötet. 

 

§6 Årsmötets ärenden 

 1. Mötet öppnas.  
2. Val av mötesfunktionärer  

a. Vem ska vara ordförande 
b. Vem ska vara sekreterare  
c. Vilka två ska vara justerare 

3. Årsmötets behöriga utlysande 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Fastställande av dagordning 
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.  
 a. verksamhetsberättelse. 

  b. ekonomisk årsredovisning 
  c. revisionsberättelse 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
8. Beslut om medlemsavgift. 
9. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter. 

  a. Ordförande 
  b. Styrelseledamöter 

c. Suppleanter 
d. valberedning 

10. Val av revisorer 
11. Inkomna förslag/motioner från medlemmar eller styrelsen. 
12. Förslag på aktiviteter inför det kommande året.   
13. Mötet avslutas  

 
 
§7 Föreningens styrelse 

Föreningens styrelse består av ordförande och kassör samt 1-5 övriga ledamöter.   
 

Ordförande väljs av årsmötet, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. 
 

Styrelsen skall ha minst tre styrelsemöten under arbetsåret. Styrelsen är beslutför om alla 
ledamöter har kallats till mötet och antalet närvarande ledamöter överstiger hälften av 
samtliga styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än 
hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordförande. 
Dock fordras för giltigt beslut enhällighet när antalet närvarande ledamöter är det minsta 
antal närvarande ledamöter som krävs.  

  

§8 Styrelsens uppgifter 

Styrelsen leder föreningens verksamhet och ansvarar för det långsiktiga arbetet med 
strategier, visioner, planering av verksamhet och ekonomi, ledningsstöd samt rekrytering. 
Styrelsen ska också förbereda års- och föreningsmötets ärenden, verkställa de beslut som 
fattas av års- och föreningsmötet, tillsätta de kommittéer och arbetsgrupper som styrelsen 
anser nödvändiga samt i övrigt företräda föreningen.  
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§9 Firmatecknare 

Styrelsen utser en till två firmatecknare från styrelsen som kan teckna firman för sig.  

 
§10 Revisorer 

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och hur styrelsen verkställt de beslut som 
årsmöte, föreningsmöte och styrelse fattat. Revisorerna ska lämna en revisionsberättelse till 
årsmötet, som avslutats med ett förslag till årsmötet att bevilja eller avslå styrelsen 
ansvarsfrihet. 

 

§11 Stadgeändring 

Förändringar av dessa stadgar kan ske vid två på varandra följande årsmöten, varav det 
första är ett ordinarie möte följt av ett extra med minst en månads mellanrum. Förslag till 
stadgeändring ska presenteras för sittande styrelse minst två veckor före mötet. För 
förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av närvarande medlemmar vid båda 
mötestillfällena.  
 

§12 Stadgetolkning 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är 
förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får 
frågan avgöras av styrelsen. 
 

§13 Upplösning 

Årsmötet beslutar om eventuell likvidation, upplösning. För beslut om detta krävs 2/3 
majoritet av närvarande medlemmar vid ordinarie årsmöte, följt av en extra stämma med 
minst en månads mellanrum. Även vid det senare mötet krävs 2/3 majoritet av närvarande 
medlemmar. 

Vid en likvidation av föreningen betalas i första hand föreningens skulder. Eventuellt 
överskott tillfaller ett välgörande ickekommersiellt ändamål. Styrelsens beslutar vilket. 

 

 

 

 


