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Beslut	  om	  ändring	  av	  stadgar	  för	  föreningen	  Stockholm	  Gospel 
 
Årsmötet	  har	  beslutat	  att	  ändra	  föreningens	  stadgar	  antagna	  26	  november	  2008.	  Enligt	  §13	  
i	  dessa	  stadgar	  kan	  ej	  §2,	  §4	  och	  §5	  ändras.	   
 
Till	  följd	  av	  detta	  kommer	  stadgarna	  har	  följande	  lydelse	  från	  och	  med	  den	  dag	  då	  detta	  
beslut	  träder	  i	  kraft.	   
 

Stadgar 
 
§	  1	  	  NAMN 
Föreningens	  namn	  är	  Riksföreningen	  Svenska	  Gospelverkstaden	  
 
§	  2	  	  SYFTE	  
 
Föreningens	  syfte	  är	  att	  
 
a)	  förankra	  gospelmusiken	  i	  Sverige 
b)	  vara	  en	  mötesplats	  för	  körledare,	  körer	  och	  enskilda 
c)	  kommunicera	  gospel	  på	  ett	  trovärdigt	  sätt	  inom	  och	  utanför	  kyrkan 
d)	  motverka	  rasism	  och	  segregation	   
 
 
§	  3	  VERKSAMHET	  
 
Föreningen	   
 
a)	  arrangerar	  festivaler,	  konserter,	  resor,	  utbildningsdagar,	  workshops,	  samt	  andra	  
gospelprojekt. 
b)	  utbildar	  barn	  och	  ungdomar	  samt	  inspirerar	  och	  stöttar	  dem	  att	  skapa	  aktiviteter	  
associerade	  med	  gospelmusik. 
 
 
§	  4	   
Föreningen	  är	  öppen	  för	  alla	  som	  vill	  sjunga	  gospel. 
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§	  5 
Föreningen	  arbetar	  ekumeniskt	  men	  har	  sina	  rötter	  i	  Svenska	  Kyrkans	  tradition	  och	  
bekännelse.	  Därför	  firas	  t	  ex	  gospelmässa	  enligt	  Svenska	  Kyrkans	  ordning. 
 
 
§	  6	  	  STYRELSENS	  SÄTE 
Föreningen	  har	  sitt	  säte	  i	  Stockholm. 
 
 
§	  7	  	  RÄKENSKAPSÅR 
Föreningens	  räkenskapsår	  omfattar	  kalenderår	  1	  januari	  –	  31	  december.	   
 
 
§	  8	  	  MEDLEMSKAP 
Med	  medlem	  i	  föreningen	  avses	  fysisk	  person,	  juridisk	  person	  eller	  förening	  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.	  	    
 
 
§	  9	  	  ÅRSMÖTE 
Styrelsen	  skall	  kalla	  medlemmarna	  till	  årsmöte,	  som	  ska	  hållas	  senast	  den	  31	  mars	  varje	  år.	  
Kallelsen	  skall	  ske	  senast	  två	  veckor	  före	  årsmötet	  och	  mötet	  fattar	  beslut	  om	  de	  ärenden	  
som	  angetts	  i	  dessa	  stadgar.	  Medlemmar	  som	  vill	  få	  ett	  ärende	  behandlat	  av	  årsmötet	  ska	  
lämna	  sina	  förslag	  eller	  frågor	  tillsammans	  med	  en	  kort	  beskrivning	  till	  styrelsen	  senast	  
fyra	  veckor	  före	  årsmötet.	  Handlingar	  till	  årsmötet	  ska	  finnas	  tillgängliga	  senast	  en	  vecka	  
före	  årsmötet.	  I	  årsmötet	  har	  alla	  medlemmar	  närvaro-‐,	  yttrande-‐	  och	  rösträtt.	  Mötet	  är	  
beslutsmässigt	  med	  det	  antal	  röstberättigade	  medlemmar	  som	  är	  närvarande	  på	  mötet. 
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§	  10	  	  ÅRSMÖTETS	  ÄRENDEN 
I	  årsmötet	  behandlas	  och	  protokollförs	  följande	  ärenden:	   
 
a)	  Årsmötet	  öppnas	  

	  
b)	  Fastställande	  av	  röstlängd	  för	  mötet.	  (vem	  som	  har	  rösträtt)	  
 
c)	  val	  av	  ordförande,	  sekreterare	  och	  justererare,	  tillika	  rösträknare	  	  
 
d)	  fråga	  om	  årsmötet	  är	  sammankallat	  på	  rätt	  sätt	   
 
e)	  fastställande	  av	  dagordning 
 
f)	  verksamhetsberättelse,	  medlemsstatistik,	  ekonomisk	  redogörelse	  för	  föregående	  
verksamhetsår	  samt	  revisorernas	  berättelse 
 
g)	  fråga	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	   
 
h)	  fastställande	  av	  verksamhetsplan	  samt	  behandling	  av	  budget	  för	  det	  kommande	  
verksamhets-‐	  och	  räkenskapsåret 
 
i)	  fastställande	  av	  eventuell	  medlemsavgift	   
 
j)	  val	  av	  styrelsens	  ordförande	  och	  övriga	  styrelseledamöter 
 
k)	  val	  av	  revisor 
 
l)	  val	  av	  två	  ledamöter	  till	  valkommittén 
 
m)	  förslag/ärenden	  som	  lämnats	  in	  till	  årsmötet	  av	  medlemmar	  eller	  styrelsen 
 
n)	  övriga	  ärenden	  som	  årsmötet	  beslutar	  att	  ta	  upp	  till	  behandling	  
	  
o)	  årsmötet	  avslutas 
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§	  11	  	  FÖRENINGENS	  STYRELSE 
Föreningens	  styrelse	  består	  av	  ordförande	  och	  sekreterare	  samt	  3-‐7	  övriga	  ledamöter.	  	    
 
Ordförande	  väljs	  av	  årsmötet,	  i	  övrigt	  konstituerar	  styrelsen	  sig	  själv.	   
 
Styrelsen	  är	  beslutsför	  när	  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.	   
 
Vid	  val	  av	  styrelse	  bör	  eftersträvas	  en	  jämn	  könsfördelning	  och	  för	  föreningens	  
medlemmar	  åldersadekvat	  representation.	  För	  att	  säkra	  stabilitet	  och	  kontinuitet	  i	  
styrelsens	  arbete	  bör	  val	  förrättas	  utifrån	  principen	  att	  minst	  ⅓	  av	  styrelsens	  medlemmar	  
väljs	  på	  två	  år	  och	  högst	  ⅔	  på	  ett	  år.	   
 
Styrelsen	  har	  rätt	  att	  för	  föreningens	  räkning	  anställa/anlita	  personal.	   
 
 
§	  12	  	  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. 
 
 
§	  13	  	  FIRMATECKNARE 
Styrelsen	  företräder	  föreningen	  och	  tecknar	  dess	  firma.	   
 
 
§	  14	  	  REVISORER 
Årsmötet	  utser	  minst	  en	  auktoriserad	  revisor.	  Denne	  har	  till	  uppgift	  att	  granska	  
föreningens	  bokslut	  och	  avge	  revisionsberättelse	  före	  utgången	  av	  efterföljande	  mars	  
månad.	   
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§	  15	  	  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. 
 
 
§	  16	  	  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.	  	   	    
	   	   	   	   	   	  	   	   	   	    
 
§	  17	  	  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.	  	   
 
Medlem	  som	  ej	  har	  möjlighet	  att	  närvara	  har	  rätt	  att	  lägga	  sin	  röst	  via	  ett	  ombud.	  Ett	  
ombud	  kan	  endast	  företräda	  en	  medlem	  och	  det	  behövs	  ett	  skriftligt	  intyg	  på	  detta.	  Intyget	  
får	  inte	  vara	  äldre	  än	  tre	  månader.	  	   
 
Vid	  en	  likvidation	  av	  föreningen	  betalas	  i	  första	  hand	  föreningens	  skulder.	  Eventuellt	  
överskott	  tillfaller	  ett	  välgörande	  ickekommersiellt	  ändamål.	  Styrelsens	  beslutar	  vilket.	   
 
Styrelsen	  beslutar	  om	  var	  föreningens	  handlingar	  förvaras	  efter	  upplösning.	   
 
 
	  
Förestående	  stadgar	  har	  blivit	  antagna	  vid	  extra	  årsmöte	  den	  29/05/13	  och	  ytterligare	  extra	  årsmöte	  den	  
07/08/13	  	  för	  den	  	  ideella	  föreningen	  Riksföreningen	  Svenska	  Gospelverkstaden.	   
 
Stockholm	  07/08/13 
 
 


