
Förslag till nya stadgar för Musikforum 
Stadgarna som gäller för närvarande är hämtad, via archive.org, från föreningens gamla hemsida på 

dåvarande musikforum.nu. Stadgar är ett levande dokument som bör hållas uppdaterat för att vara 

aktuellt och användbart. Det är det första och främsta kontraktet mellan medlem och förening och 

visar vilka skyldigheter och rättigheter dessa har gentemot varandra. 

Titel på stadgarna 
Rubriken bör innehålla namnet på föreningen stadgarna tillhör. 

Nuvarande titel 
Stadgar 

Förslag till ny titel 
Stadgar för Musikforum 

Organisationsnr: 836200-6176 

med sätesort Karlshamn 

  



Allmänna bestämmelser 
Stadgarna bör inledningsvis informera om vad för mål, syfte och inriktning föreningen ska ha. 

Stadgarna bör klargöra de grundläggande spelreglerna för föreningen och hur beslut fattas vid olika 

nivåer. 

Ändamål 
Bör beskriva tydligt vad föreningen vill åstadkomma. 

Nuvarande stadgar 
§1. Musikforum är en kulturpolitisk organisation 

som är partipolitisk och religiöst obunden. 

§2. Musikforum vill vara ett alternativ till det 

kommersialiserade och passiviserade kultur-och 

fritidsutbudet. Alternativet är en kultur som 

innebär ökad medvetenhet och aktivitet. I detta 

syfte ska Musikforum verka för att stimulera 

människor att själva kollektivt skapa olika former 

av kultur. 

§3. Musikforum vill verka för att kulturrörelsen 

ska bli en folkrörelse. Vi stöder därför andra 

kulturpolitiska organisationer såsom fria musik-, 

teater-, bild- och textskapande grupper. 

§4. för att motverka rasism och andra fördomar 

arbetar Musikforum för en ökad förståelse av kultur 

i andra länder. 

Problemet med nuvarande stadgar är att en stor del av stadgarna pratar om vad föreningen inte ska 

vara eller göra; ”…ett alternativ till det kommersialiserade och passiviserade kultur- och 

fritidsutbudet.”  

Förslag till nya stadgar 
§1 Musikforum har som ändamål att främja musik som 

kulturyttring i Karlshamn och Blekinge genom att 

stödja det lokala musiklivet. Föreningen har som 

särskild målsättning att tillhandahålla replokaler 

och viss utrustning till musiker samt anordna 

spelningar. Föreningen vänder sig till människor i 

alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska 

aktivt arbeta för att motverka all form av 

diskriminering.  

§2 Föreningen är en ideell förening. 

§3 Föreningen är en kulturpolitisk organisation som 

är partipolitisk och religiöst obunden. 

Gulmarkerad text är en formulering som medlemmar måste bidra till och skriva under på. Det är vårt 

huvudsakliga syfte och behöver vara tydligt för den som ansöker om medlemskap och granskar vår 

verksamhet. Tidigare §3 utgår i brist på förtydligande av vad ”stöd till andra föreningar” innebär. 

Tidigare §4 slås samman med nya §1 då ”ökad förståelse” också saknar tillämpning och det i grunden 

handlar om att välkomna fler typer av människor och arbeta mot diskriminering. 

Sammansättning 
Bör beskriva vilka personer som utgör föreningen; fysiska, juridiska, företag eller annat. 



Nuvarande stadgar 
§11. Medlemskap kan erhållas av var person som vill 

verka för föreningens målsättning samt betalar 

beslutad medlemsavgift. 

Förslag till nya stadgar 
§4 Föreningen består av de fysiska personer som har 

upptagits i föreningen som medlemmar. 

§11 kan delas upp och bli två nya paragrafer. Första delen beskriver vilka som utgör föreningen: 

Medlemmar. Senare paragrafer (se Medlemskap s. 6) beskriver hur en person blir medlem. 

Beslutande organ 
Beskriver vilka delar som har beslutanderätt för föreningen. 

Nuvarande stadgar 
§16. Årsmötet är föreningens högsta beslutande 

organ. Årsmötet ska hållas under första månaderna 

(undantag:se §22) 

Förslag till nya stadgar 
§5 Föreningens beslutande organ är årsmötet, 

extrainsatt årsmöte och styrelsen. 

Som tidigare är det möjligt att dela upp §16 i flera nya paragrafer. Ett förtydligande kommer med en 

ny formulering: extrainsatt årsmöte och styrelse har också beslutanderätt för föreningens 

verksamhet. 

Firmateckning 
Beskriver vem som får skriva på avtal – teckna firma. 

Nuvarande stadgar 
- ingen –  

Förslag till nya stadgar 
§6 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om 

styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter 

gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda 

myndiga personer. 

En regel som gör att vi ser vem som får göra avtal i föreningens namn. Viktigt då vi handhar en del 

summor pengar under året. 

Verksamhets- och räkenskapsår 
För revision och verksamhetsberättelser behöver stadgarna beskriva under vilken tidsperiod som 

föreningen bedriver verksamhet. 

Nuvarande stadgar 
§21. Verksamhets- och räkenskapsår är lika med 

kalenderår och omfattar alltså tiden 1 januari-31 

december. 

Förslag till nya stadgar 
§7 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är 

kalenderår. 



Stadgetolkning 
När någon inte kan tolka stadgarna kan det vara av nytta att ha uttalat vem och var frågan behandlas. 

Nuvarande stadgar 
- ingen - 

Förslag till nya stadgar 
§8 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. 

Skiljeförfarande 
Om någon tycker sig ha blivit behandlad felaktigt av föreningen, föreningen inte gjort sitt, eller om 

föreningen anser att en medlem inte gjort sitt kan det vara bra att ha tydliggjort ”skiljeförfarande” på 

förhand. 

Nuvarande stadgar 
- ingen - 

Förslag till nya stadgar 
§9 Talan i tvist mellan medlem och föreningen får 

inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, 

utom i fall då annan särskild ordning är 

föreskriven, avgöras enligt lagen om 

skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande 

kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten 

svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna 

för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för 

ordförande och sekreterare, delas lika mellan 

parterna. 

Detta gör tydligt att vi inte drar saker till domstol för att vi råkat bli osams. Vi får däremot vända oss 

till skiljenämnd eller skiljeman. Mer info: https://lagen.nu/begrepp/Skiljeförfarande 

Stadgeändring 
När någon vill ändra föreningens stadgar behöver det vara tydligt under vilka former dessa kan 

ändras. 

Nuvarande stadgar 
§23. Beslut angående föreningens stadgar ska fattas 

på ordinarie årsmöte. 

Förslag till nya stadgar 
§10 För ändring av dessa stadgar krävs beslut på 

två på varandra följande möten, med minst en månads 

mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 

2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring 

av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem 

som styrelsen. 

Upplösning av föreningen 
Musikforum kommer aldrig dö. That said… 

https://lagen.nu/begrepp/Skiljeförfarande


Nuvarande stadgar 
§24. Föreningen kan ej upplösas med mindre än att 

beslut därom fattas på två på varandra följande 

medlemsmöten, där det senare är ett årsmöte. På det 

sista mötet ska beslutet biträdas av minst 2/3. I 

det fall årsmötet ej är ordinarie (se §22c) ska 

tillgångarna avvecklas enligt årsmötet beslut. 

Förslag till nya stadgar 
§11 För upplösning av föreningen krävs beslut på 

två på varandra följande möten, med minst en månads 

mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 

2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om 

upplösning av föreningen skall föreningens 

tillgångar skänkas till verksamhet i enlighet med 

föreningens syfte. Ansvarig ska utses för att 

avsluta konton, sköta överföring av kvarvarande 

medel samt arkivera föreningens handlingar. 

Förtydligar hur föreningen kan upplösas och var kvarvarande medel ska ta vägen.  

  



Föreningens medlemmar 
Stadgarna bör tydliggöra vem som får bli medlem, vad föreningen förväntar sig av medlemmen och 

vad medlemmen kan förvänta sig av föreningen.  

Medlemskap 
Beskriver vem som får bli medlem. 

Nuvarande stadgar 
§11. Medlemskap kan erhållas av var person som vill 

verka för föreningens målsättning samt betalar 

beslutad medlemsavgift. 

Förslag till nya stadgar 
§12 Förening är öppen för alla fysiska personer. 

Medlem skall följa föreningens stadgar och 

föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är 

personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. 

Styrelsen har rätt att utse person till 

hedersmedlem. 

Nya formuleringen förtydligar att medlem ska följa föreningens stadgar istället för att vilja göra vad 

föreningen har för målsättning.  

Utträde 
Beskriver hur en person kan lämna föreningen 

Nuvarande stadgar 
- ingen - 

Förslag till nya stadgar 
§13 Medlem som vill utträda ur föreningen, skall 

skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses 

därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som 

inte har betalat medlemsavgift senast den 31 

december får anses ha begärt sitt utträde ur 

föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom 

att personen avförs från medlemsförteckningen. 

Förtydligar att en person kan begära utträde ur föreningen och underlättar styrelsens arbete genom 

att beskriva när en person räknas som att den gått ur genom inaktivitet. 

Uteslutning 
Den som missköter sig eller allvarligt skadar föreningen ska kunna bli utesluten.  

Nuvarande stadgar 
§5. Musikforum vill motverka drogbruk genom att 

skapa en anda av medvetenhet och kamratskap. Alkohol 

och droger får ej nyttjas i Musikforums lokaler. 

Missköter medlemmarna detta så sägs kontraktet upp 

och de få lämna lokalen. 

§12. Medlemsavgiften fastställs på årsmötet, där 

den skall vara en särskild punkt på dagordning. Den 

gäller det kalenderår som angives på 

medlemsbeviset. Medlemsavgiften skall vara erlagd 

av samtliga medlemmar i repande band, senast två 



veckor efter årsmötet. Styrelsen har sig rätten att 

avhysa repande band som ej uppfyller dessa krav. 

Detta innebär avlägsnande av material som tillhör 

berörande band ur lokaler som tillhandahålls av 

Musikforum. 

Förslag till nya stadgar 
§14 Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan 

anledning än att denne har försummat att betala av 

föreningen beslutade avgifter, motarbetat 

föreningens verksamhet eller ändamål, eller 

uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut 

om uteslutning eller varning får inte fattas utan 

att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått 

tillfälle att yttra sig över de omständigheter som 

föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet 

skall skälen härför redovisas samt anges vad 

medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet 

skall inom tre dagar från dagen för beslutet 

skriftligen meddelas den berörde. 

Vi kan baka samman tidigare stadgar till en längre beskrivning av vad som gör att en medlem kan bli 

utesluten. Det som tidigare var ”lämna lokalen” är nu uteslutande genom att en medlem ”skadat 

föreningens intressen” och därigenom inte följt föreningens regler och föreskrifter (se nya §12). Det 

bör också vara tydligt vad medlemmen har för rättigheter och möjligheter att göra sin åsikt hörd och 

lyssnad till.  

Medlems rätt och skyldigheter 

Nuvarande stadgar 
§20. Vid årsmötet har varje medlem rösträtt. Beslut 

fattas med enkel majoritet förutom vid beslut om 

extra årsmöte. Rösträtt får ej utövas genom 

fullmakt. Vid olika röstetal fälles utslag genom 

lottning. 

Förslag till nya stadgar 
§15 Medlem 

• har rätt att delta i sammankomster som 

anordnas för medlemmarna 

• har rätt till information om föreningens 

angelägenheter 

• har rätt att använda sig av föreningens 

lokaler och utrustning i enlighet med de 

föreskrifter som råder 

• skall följa föreningens stadgar samt beslut 

som fattats av föreningsorgan 

• har inte rätt till del av föreningens 

behållning eller egendom vid upplösning av 

föreningen 

• skall betala medlemsavgift samt eventuellt 

övriga avgifter som beslutats av föreningen 



Till skillnad från tidigare, då endast rösträtt vid årsmöte belystes, kan vi beskriva mer utförligt vad en 

medlem har tillgång till. Nya stadgan beskriver hur medlemmen får delta vid möten (varje möte 

avgör röst- och yttranderätt) och andra sammankomster. Medlemsavgift och ”andra avgifter” är t.ex. 

replokalshyra och ”beslut som fattats av föreninsorgan” är deal med Vuxenskolan och så. 

Årsmöte och extra årsmöte 
Föreningens stadgar ska tydligt beskriva när möten kan hållas och vad de kan behandla. 

Tidpunkt och kallelse 
När under året ska årsmötet hållas och vad har kallande för skyldigheter gentemot medlemmarna? 

Nuvarande stadgar 
§16. Årsmötet är föreningens högsta beslutande 

organ. Årsmötet ska hållas under första månaderna 

(undantag:se §22) 

§17. Årsmötet ska utlysas minst 40 dagar i förväg. 

Medlem som vill ha viss fråga behandlad ska 

tillskriva styrelsen senast 25 dagar före årsmötet. 

Dagordningen ska skickas ut senast 14 dagar före 

årsmötet tillsammans med styrelsens förslag till 

verksamhets och ekonomisk berättelse, samt 

valberedares förslag till ny styrelse. 

Förslag till nya stadgar 
§16 Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande 

organ, hålls före utgången av mars månad på tid och 

plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till 

årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före 

mötet tillställas medlemmarna personligen (via 

mail, brev eller SMS). Har förslag väckts om 

stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av 

föreningen med annan förening eller annan fråga av 

väsentlig betydelse för föreningen eller dess 

medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- 

och förvaltningsberättelser, revisorernas 

berättelser, verksamhetsplan med budget samt 

styrelsens förslag och inkomna motioner med 

styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för 

medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I 

kallelsen skall anges var dessa handlingar finns 

tillgängliga. 

Förtydligande kring tid från ”första månaderna” (som inte är tidsbestämt men kan härledas till 

verksamhetsåret) till faktisk tid. Tider går att sätta till det föreningen önskar (40 dagar i förväg är en 

ganska lång tid, exempelvis, och ”senast” hindrar inte styrelsen från att gå ut med kallelse tidigare). 

När medlemmar kan skicka in motioner kan vi flytta till egen paragraf. 

Förslag till motioner att behandlas av årsmöte 
Alla medlemmar bör ha rätt att lägga fram motioner till årsmöten 

Nuvarande stadgar 
- ingen? - 



Förslag till nya stadgar 
§17 Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att 

behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara 

styrelsen tillhanda senast fyra veckor före 

årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge 

skriftligt yttrande över förslaget. 

Fyra veckor i det här fallet är också ”senast” och relaterar till när handlingar ska skickas ut och ger 

styrelsen handlingsutrymme att behandla och möjligen kommentera motionerna. 

Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt 
Förtydligar vem som har rösträtt på årsmöte. 

Nuvarande stadgar 
§20. Vid årsmötet har varje medlem rösträtt. Beslut 

fattas med enkel majoritet förutom vid beslut om 

extra årsmöte. Rösträtt får ej utövas genom 

fullmakt. Vid olika röstetal fälles utslag genom 

lottning. 

Förslag till nya stadgar 
§18 Medlem som har betalt medlemsavgiften för 

föregående år före möte har rösträtt på möte. 

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom 

ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- 

och förslagsrätt på mötet. 

Mall-text: ”senast 30 dagar före årsmötet” 

Beslutsförhet 
Hur vet vi gemensamt om mötet har beslutskraft? 

Nuvarande stadgar 
- ingen -  

Förslag till nya stadgar 
§19 Mötet är beslutsmässigt med det antal röst-

berättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 

Beslut och omröstning 
Hur tar vi beslut på möten? 

Nuvarande stadgar 
§14. Medlemsmötena beslutar över föreningens 

verksamhet. Rösträtt har varje medlem. Beslut 

fattas med enkel majoritet, förutom vid beslut om 

extra årsmöte. Rösträtt får ej utövas genom 

fullmakt. Vid olika röstetal fälles utslag genom 

bäst av tre på’’ sten, sax och påse”. Som enväldigt 

domare fungerar mötesordförande. 

Förslag till nya stadgar 
§20 Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) 

eller om så begärs efter omröstning (votering). Med 

undantag för de i §10 (stadgeändring) och §11 

(upplösning av förening) nämnda fallen avgörs vid 

omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel 



majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ 

majoritet menas att den (de) som erhållit högsta 

antalet röster är vald (valda) oberoende av hur 

dessa röster förhåller sig till antalet avgivna 

röster. För beslut i andra frågor än val krävs 

absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av 

antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om 

röstberättigad medlem begär det skall dock val ske 

slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller 

vid lika röstetal det förslag som biträds av 

ordföranden vid mötet, om ordföranden är 

röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad 

avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika 

röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med 

klubbslag. 

Utöver den odemokratiska formuleringen ”olika röstetal” (något som är en grundförutsättning för att 

rösta genom ett förslag) ska avgöras med ett icke-slumpmässigt spel är ”medlemsmöten” aldrig 

definierade i stadgarna och sättet vi röstar på är inte utskrivet. Med ny formulering kan vi beskriva de 

tillvägagångssätt vi har vid möten. 

Valbarhet 
Ska beskriva vilka som är valbara till olika förtroendeposter i föreningen. 

Nuvarande stadgar 
- ingen – 

Förslag till nya stadgar 
§21 Valbar till styrelsen och valberedningen är 

röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i 

föreningen får dock inte väljas till ledamot av 

styrelsen, valberedningen eller till revisor i 

föreningen. 

Beskriver vem som får väljas och vilka undantag som gäller. Dessa förtydliganden grundar sig i frågor 

om jäv.  

Ärenden vid årsmötet 
Stadgarna bör beskriva vilka frågor som alltid lyfts på årsmötet. 

Nuvarande stadgar 
§8. Föreningens styrelse ska bestå av minst (1) 

ordförande, (1) kassör och (1) sekreterare samt 

(5)ledamöter. 

§9. Årsmötet väljer ordförande för ett år, och minst 

två ledamöter för två år. Sekreterare och kassör 

väljs för två år, i övrigt konstitueras styrelsen 

sig själv. 

§12. Medlemsavgiften fastställs på årsmötet, där 

den skall vara en särskild punkt på dagordning. Den 

gäller det kalenderår som angives på 

medlemsbeviset. Medlemsavgiften skall vara erlagd 

av samtliga medlemmar i repande band, senast två 

veckor efter årsmötet. Styrelsen har sig rätten att 



avhysa repande band som ej uppfyller dessa krav. 

Detta innebär avlägsnande av material som tillhör 

berörande band ur lokaler som tillhandahålls av 

Musikforum. 

§18. Vid årsmötet väljs två revisorer och 

suppleanter för dessa. Årsmötet ska även behandla 

styrelsens förslag till verksamhetsberättelse. 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen ska 

behandlas. 

Förslag till nya stadgar 
§22 Vid årsmötet skall följande behandlas och 

protokollföras: 

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som 

har rösträtt). 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

5. Fastställande av dagordning. 

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det 

senaste verksamhetsåret. 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- 

och resultaträkning) för det senaste 

räkenskapsåret. 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens 

förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid 

revisionen avser. 

9. Fastställande av medlemsavgifter. 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt 

behandling av budget för det kommande 

verksamhets-/räkenskapsåret. 

11. Behandling av i rätt tid inkomna förslag från 
medlemmarna (motioner). 

12. Val av 

a) föreningens ordförande för en tid av 2 år. 

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen 
för en tid av 2 år. 

c) 2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 
år. 

d) 2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid 
av 1 år. I detta val får inte styrelsens 

ledamöter delta. 

e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 
1 år, av vilka en skall utses till 

sammankallande. 



13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 
5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller 

annan avgörande betydelse för föreningen eller 

medlemmarna får inte fattas om den inte varit 

med i kallelsen till mötet. 

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas 

upp och beslutas på årsmötet. 

Outline för det som kan bli årsmöteshandlingar. Det finns sätt att kringgå hårda siffror och det är att 

på förhand inte skriva ut dem. Det går i föreningar att besluta om antalet ledamöter på årsmöten och 

då slipper stadgarna vara övertydliga med antal och år och så. Fördelen är att ingen kan debattera 

om stadgarna är satta. Anledningen att utse vissa ledamöter till två år går att argumentera mot, 

grundtanken är att styrelsen stadge-enligt inte ska kunna bli utbytt och bli ”helt ny” under ett 

årsmöte. Detta för att värna om erfarenheterna från tidigare års arbete. 

Om vi ska ha valberedning (kan vara gôtt att ha) så ska detta beskrivas också. De är också 

förtroendevalda. 

Extra årsmöte 
I de fall som ett extra årsmöte behöver kallas till bör det vara tydligt vad som gäller för mötet. 

Nuvarande stadgar 
§22. Extra årsmötet kan inkallas i tre fall: a) om 

medlemsmöte med 2/3 majoritet rikta 

misstroendevotum mot styrelsen b) om styrelsen vill 

avgå pga. att den ej anser sig kunna infria 

målsättningens intentioner och medlemmarnas 

önskemål. c) Om ett medlemsmöte med 2/3 majoritet 

finner det nödvändigt att upplösa föreningen. De 

stipulerande tidsangivelserna i §17 ska dock 

fortfarande följas. Anm.: Enskild styrelsemedlem 

som av personliga skäl vill avgå kan ersättas på 

medlemsmötet. 

Förslag till nya stadgar 
§23 Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra 

årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra 

årsmöte när en revisor eller minst 10% del av 

föreningens röstberättigade medlemmar begär det. 

Sådan framställning skall göras skriftligen och 

innehålla skälen för begäran. När styrelsen 

mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 

14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två 

månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag 

till föredragningslista för extra årsmöte skall 

tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet 

på det sätt styrelsen bestämt. Vidare skall 

kallelsen med förslag till föredragningslista 

publiceras på lämplig plats. Underlåter styrelsen 

att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de 

som gjort framställningen vidta åtgärder enligt 

föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det 

som föranlett mötet upptas till behandling. Om 

rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet 

vid sådant möte gäller vad som sägs i §18 och §19. 



Igen detta magiska medlemsmöte som inte är definierat någonstans. Angående siffran 2/3 och 10% 

så är en växande förening något som ska tas i åtanke vid sådana här siffror. 2/3 på ett sittande möte 

är hanterbart och kommer inte vara svårt att arbeta med på samma sätt som 2/3 av en förening med 

100-tals medlemmar. Beskriver nu vad som händer om någon kräver ett extra årsmöte och även vem 

som ska göra vad (även då styrelsen inte gör sin grej). 

Valberedning 
Beskriver vad valberedningen ska göra i sitt uppdrag 

Nuvarande stadgar 
§17. Årsmötet ska utlysas minst 40 dagar i förväg. 

Medlem som vill ha viss fråga behandlad ska 

tillskriva styrelsen senast 25 dagar före årsmötet. 

Dagordningen ska skickas ut senast 14 dagar före 

årsmötet tillsammans med styrelsens förslag till 

verksamhets och ekonomisk berättelse, samt 

valberedares förslag till ny styrelse. 

Förslag till nya stadgar 
§24 Valberedningen består av tre ledamöter, varav 

en sammankallande, valda av årsmötet. Val-

beredningen sammanträder när ordföranden eller 

minst halva antalet ledamöter så bestämmer. 

Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet 

tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets 

slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. 

Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen 

meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag. 

Beskriver kortfattat vad uppdraget går ut på och hur de som är med i valberedningen kan strukturera 

sitt arbete. Står även hur de ska förhålla sig till sittande ledamöter och när deras förslag måste vara 

publicerat. 

  



Revision 
Nuvarande stadgar 

§18. Vid årsmötet väljs två revisorer och 

suppleanter för dessa. Årsmötet ska även behandla 

styrelsens förslag till verksamhetsberättelse. 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen ska 

behandlas. 

Förslag till nya stadgar 
§25 Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av 

föreningens räkenskaper, årsmötes- och 

styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn 

skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. 

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har 

att granska. Föreningens räkenskaper skall vara 

revisorerna tillhanda senast en månad före 

årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens 

förvaltning och räkenskaper för det senaste 

verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen 

överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före 

årsmötet. 

Beskriver inte bara det ska väljas revisorer utan även vad de har för uppdrag gentemot styrelse och 

föreningen till årsmöte och under verksamhetsåret. 

  



Styrelsen 
Stadgarna kan beskriva vad styrelsen ansvarsområden och åtaganden innebär.  

Sammansättning 
Hur ser Musikforums styrelse ut? Hur bör den se ut? 

Nuvarande stadgar 
§8. Föreningens styrelse ska bestå av minst (1) 

ordförande, (1) kassör och (1) sekreterare samt 

(5)ledamöter., 

§9. Årsmötet väljer ordförande för ett år, och minst 

två ledamöter för två år. Sekreterare och kassör 

väljs för två år, i övrigt konstitueras styrelsen 

sig själv. 

§10. Styrelsen handhar föreningens angelägenheter i 

enlighet med dess stadgar, verkställer av 

medlemsmöten fattade beslut och svarar den löpande 

verksamheten. Anm.: Då suppleanter ingår som 

ledamöter har de både rösträtt och yttranderätt, i 

annat fall har de endast närvaro- och yttranderätt. 

Medlemmar i styrelsen skall arbeta aktivt i 

föreningen. 

Förslag till nya stadgar 
§26 Styrelsen består av ordförande samt 4-8 övriga 

ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, 

sekreterare, kassör och övriga befattningshavare 

som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder 

suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång 

inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. 

kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till 

adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte 

rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges 

yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses 

till befattning inom styrelsen. 

Förtydligar styrelsens sammansättning och vad som händer i styrelseledamöters frånvaro. 

Styrelsens åligganden  
Uppdrag för styrelsen som inte ändras (mycket) över tid. 

Nuvarande stadgar 
§10. Styrelsen handhar föreningens angelägenheter i 

enlighet med dess stadgar, verkställer av 

medlemsmöten fattade beslut och svarar den löpande 

verksamheten. Anm.: Då suppleanter ingår som 

ledamöter har de både rösträtt och yttranderätt, i 

annat fall har de endast närvaro- och yttranderätt. 

Medlemmar i styrelsen skall arbeta aktivt i 

föreningen. 

§13. Ansvaret för det praktiska arbetet åvilar 

styrelsemedlemmarna. 



Förslag till nya stadgar 
§27 När årsmöte inte är samlat är styrelsen 

föreningens beslutande organ och ansvarar för 

föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom 

ramen för dessa stadgar - svara för föreningens 

verksamhet enligt fastställda planer samt 

tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger 

styrelsen särskilt att  

• tillse att för föreningen gällande lagar och 

bindande regler iakttas  

• verkställa av årsmötet fattade beslut 

• planera, leda och fördela arbetet inom 

föreningen 

• ansvara för och förvalta föreningens medel 

• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 

§25 

• förbereda årsmöte 

Gör tydligt att styrelsen ansvarar för att leda arbete (inte som tidigare kunde tolkas: utföra arbetet). 

Ger handlingsfrihet inom föreningens ramar och bjuder in medlemmarnas tankar och intressen.  

Kallelse, beslutsmässighet och omröstning 
En punkt som förtydligar hur styrelsen tar beslut och när beslut inte är giltiga. 

Nuvarande stadgar 
§10. Styrelsen handhar föreningens angelägenheter i 

enlighet med dess stadgar, verkställer av 

medlemsmöten fattade beslut och svarar den löpande 

verksamheten. Anm.: Då suppleanter ingår som 

ledamöter har de både rösträtt och yttranderätt, i 

annat fall har de endast närvaro- och yttranderätt. 

Medlemmar i styrelsen skall arbeta aktivt i 

föreningen. 

Förslag till nya stadgar 
§28 Styrelsen sammanträder efter kallelse av 

ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter 

har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när 

samtliga ledamöter kallats och då minst halva 

antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut 

krävs att minst hälften av styrelsens samtliga 

ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal 

har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske 

genom ombud. I brådskande fall får ordföranden 

besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig 

omröstning eller vid telefonsammanträde. Om 

särskilt protokoll inte upprättas skall sådant 

beslut anmälas vid det närmast därefter följande 

sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll 

föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden 

och av en särskilt utsedd protokolljusterare. 

Avvikande mening skall antecknas till protokollet. 



Förtydligar hur styrelsen beslutar saker mellan årsmöten och vem som får kalla till styrelsemöten. 

Hindrar inte från att ha regelbundna möten. Gör också tydligt att protokoll ska finnas för varje möte 

och beslut. 

Överlåtelse av beslutanderätten 
En växande förening ska uppmuntra medlemmars engagemang och ge dem stöd i att genomför egna 

initiativ. 

Nuvarande stadgar 
§13. Ansvaret för det praktiska arbetet åvilar 

styrelsemedlemmarna. 

Förslag till nya stadgar 
§29 Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i 

enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden 

till sektion, kommitté eller annat organ eller till 

enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut 

med stöd av bemyndigande skall fortlöpande 

underrätta styrelsen härom. 

Ger styrelsen möjlighet att fördela arbete där det behövs och där initiativrika medlemmar visat 

intresse. Det handlar inte om att styrelsen är skyldiga att genomföra allt. En ideell organisation 

bygger på medlemmars samlade engagemang, inte på få individer. 

  



Övrigt 
Saker som lämnats onämnda och som jag inte ser har en plats i stadgar (men för all del 

verksamhetsplaner eller förhållningsdokument). 

§5. Musikforum vill motverka drogbruk genom att 

skapa en anda av medvetenhet och kamratskap. Alkohol 

och droger får ej nyttjas i Musikforums lokaler. 

Missköter medlemmarna detta så sägs kontraktet upp 

och de få lämna lokalen. 

Droger och alkohol behöver inte vara omnämnda i stadgarna (om vi inte nödvändigtvis vill detta). Vi 

följer alla de lagar och regler som gäller i Sverige. För lokalhyra finns det särskilda regler och kontrakt 

och det är superlätt att peka på varje unikt kontrakt (nycklar, larm, alkohol, etc.) om någon skulle 

göra misstag eller fel. 

§6. Årsmötet beslutar om tillhörighet till 

riksorganisation. 

Ser ingen naturlig plats att stoppa in detta på eftersom ingen riksorganisation finns omnämnd i 

stadgarna. Det går att föra in denna punkt under ”Årsmötes”-delen och saker som ska behandlas på 

ordinarie årsmöte. 

§15. Medlemsmötena ska utlysas och dagordning 

offentliggöras senast fem dagar före mötet. 

Det är otydligt i stadgarna vad ett ”medlemsmöte” är för något. Om det är en felskrivning av 

”styrelsemöte” är denna punkt behandlad under styrelsens arbete. 

§19. Årsmötet väljer representanter till kommunala 

och landstingsorgan, där föreningen är 

representerad. 

En punkt som går att föra in på årsmötets ordinarie punkter. Däremot ser verkligheten inte likadan ut 

från år till år. Nämnder förändras, försvinner och uppstår. Det är möjligt att vi inte alltid kommer 

kunna ha representant. Dessutom kan styrelsen ta sådana beslut själv. 

Källor 
Nästan alla nya stadge-formuleringar är tagna från forening.se - https://forening.se/wp-

content/uploads/Dags-f%C3%B6r-stadgar-20180206.pdf 
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