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§ 1 Namn och säte 

Föreningens namn är Kultur i Sjöbobygden. Föreningen har sitt säte i Sjöbo kommun, Skåne län. 

 

§ 2 Form och ändamål 

Föreningen är ideell och fristående samt partipolitiskt och religiöst obunden. 

Föreningen ska verka för: 

 att genom samarbete stärka de kulturella näringarna i Sjöbo kommun 

 att sätta Sjöbo på kartan vad gäller konst, kultur och hantverk 

 att ge besökare och boende i kommunen möjlighet till kulturella uttryck och upplevelser 

 

§ 3 Medlemskap och beslutsformer 

Föreningen är öppen för alla som utför eller exponerar kreativ verksamhet inom konst, kultur och hantverk i 

Sjöbo kommun och som får godkännande av styrelsen, förutsatt att stadgarna godtas och medlemsavgiften 

betalas. Enskilda personer, föreningar och firmor kan vara medlemmar. Medlemmar äger inte del i 

föreningens tillgångar och skulder. 

För alla föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt, med en 

röst per medlem. Föreningens medlemsavgift fastställs av årsmötet. 

Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller om medlem på annat sätt 

agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet ska tas med 

kvalificerad majoritet. 

 

§ 4 Årsmöte 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ska hållas senast i februari månad. Kallelse till 

årsmötet ska skickas ut med e-post minst 14 dagar före årsmötet. Årsmötet ska välja styrelse (se § 6), 

föreningsrevisor (se § 8) samt en valberedning. 

 

På ordinarie årsmöte kan förslagsvis följande punkter finnas på dagordningen: 

Mötesformalia 

1. Årsmötet öppnas. 

2. Val av mötesordförande och protokollförare. 

3. Val av två justerare tillika rösträknare. 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

5. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgar. 

6. Fastställande av dagordningen. 

Föregående verksamhetsår 

7. Styrelsens årsredovisning (resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse). 

8. Revisorernas berättelse. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 

10. Hantering av ekonomiskt överskott eller förlust. 

Pågående verksamhetsår 

11. Styrelsens förslag på budget och verksamhetsplan. 

12. Fastställa verksamhetsplan. 

13. Fastställa medlemsavgift för nästkommande kalenderår. 



14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

15. Val av föreningsrevisor och suppleant. 

16. Val av valberedning. 

17. Beslut om ersättningar till styrelse och funktionärer. 

18. Övriga frågor. 

19. Årsmötets avslutande. 

 

§ 5 Extra årsmöte 

Om revisor, styrelse eller 1/3 av medlemmarna i föreningen så kräver, ska extra årsmöte hållas. Kallelse ska 

skickas till medlemmarna med e-post minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och 

beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas. Mötet ska 

inledas med sedvanlig årsmötesformalia. 

 

§ 6 Styrelse 

Styrelsen planerar, beslutar och administrerar föreningens löpande verksamhet. Samtliga ordinarie 

ledamöter och suppleanter ska vara medlemmar i föreningen. 

Styrelsen väljs av årsmötet och ska bestå av minst 3 och maximalt 7 ordinarie ledamöter. Ordinarie ledamot 

väljs på 1 år. Styrelsen kan ha maximalt 2 suppleanter. Suppleant väljs på 1 år. 

Styrelsen konstituerar sig under ett konstituerande möte och följande poster ska fördelas: ordförande, 

kassör, sekreterare, firmatecknare. Dessutom kan ledamöter få särskilda ansvarsområden. Styrelsen är 

beslutsför om minst 2 ledamöter är närvarande. Vid lika röstning avgör ordförandes röst. Styrelsen har rätt 

att adjungera personer. Adjungerad person har förslags- och yttranderätt på styrelsemöte, men inte 

rösträtt. 

 

§ 7 Firmatecknare 

Firmatecknare utses av styrelsen. 

 

§ 8 Föreningsrevisor 

För granskning av föreningens årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning utser ordinarie 

årsmöte en föreningsrevisor, med en suppleant, för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte. Styrelsen ska 

lämna årsredovisningen till revisorn senast 2 veckor före ordinarie årsmöte. 

 

§ 9 Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 

 

§ 10 Upplösning och stadgeändring 

Ändring av stadgar eller upplösning av föreningen kräver beslut av två på varandra följande årsmöten, varav 

ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Beslut tas med kvalificerad majoritet. 

Vid upplösning av föreningen fördelas föreningens kvarvarande tillgångar efter beslut på sista årsmötet. 

 

Stadgar antagna vid konstituerande årsmöte 2014-02-13. 

Stadgar reviderade vid ordinarie årsmöte 2017-01-17 och extra årsmöte 2017-04-27. 


