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Grundläggande bestämmelser

§ 1 föreningens namn
Föreningens namn är Alingsåsparkens 
Kulturförening

§ 2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Alingsås

§ 3 Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att främja 
kulturell aktivitet i Alingsåsparken genom 
att initiera, stödja eller arrangera kulturella 
evenemang i Alingsåsparken samt att i 
övrigt verka för att Alingsåsparken skall 
bli ett nav för kulturella arrangemang i 
Alingsås.

I detta arbete och i övrigt skall föreningen 
vara politiskt och religiöst obunden.

§ 4 Medlemskap
Som medlemmar kan antas fysiska 
personer, företag och föreningar som 
sympatiserar med föreningens ändamål 
enligt § 3 ovan.

Föreningens beslutande organ

§ 5 Föreningens förvaltning
Föreningens beslutande organ är årsmöte, 
föreningsmöte samt styrelsen.

§ 6 Styrelse, arbetsutskott och
      programkommittéer
Styrelsen skall bestå ordförande och sex 
ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande 
och sekreterare.

Ledamöternas och suppleanternas 
mandattid skall vara två år.

Inom styrelsen kan arbetsutskott bildas där 
ordföranden skall ingå.

Styrelsen har även rätt att utse program- 
eller evenemangskommittéer inför 
arrangerandet av evenemang som faller 
under § 3. I program/evenemangskommitté 
kan ingå personer som inte är 
styrelseledamot men är medlem eller 
skriftligt utsedd företrädare för 
medlemsföretag/förening. Föreningens 
ordförande skall vara ordförande i sådan 
kommitté.

Utses arbetsutskott eller 
program/evenemangskommitté skall 
styrelsen ge utskottet/ kommittén skriftlig 
instruktion avseende utskottets/ kommitténs 
arbete och beslutsmandat

Valbar till styrelsen är fysisk medlem, eller 
av medlemsföretag skriftligt utsedd 
representant samt av medlemsförening 
skriftligt utsedd representant.

Val av styrelse skall gå till så att ordförande,
tre ordinarie ledamöter samt en suppleant 
väljs år med ojämn slutsiffra. 
Kassör, två ledamöter och en suppleant väljs
år med jämn slutsiffra.

Om under styrelseledamots mandatperiod 
förhållanden ändras så att denne inte längre 
uppfyller valbarhetskravet enligt denna § 
upphör mandatet samtidigt.

Styrelsen och dess arbetsutskott har rätt att 
till sammanträde adjungera person med 
särskild sakkunskap i fråga som är upptagen 
på styrelsens eller arbetsutskottets 
sammanträdesdagordning.

§ 7 Styrelsens sammanträden och
beslutsförhet
Styrelsen sammanträder på kallelse av 
ordföranden, vice ordföranden, kassören 
eller då tre av styrelsens ledamöter så begär. 
Kallelse till styrelsemöte skall även 
tillställas suppleanterna.



Styrelsen är beslutsför när antalet 
närvarande röstberättigade uppgår till 
minst fyra personer.

Vid sammanträde har varje ordinarie 
ledamot en röst. Suppleanterna får närvara 
vid styrelsen sammanträden och delta i 
överläggningarna men inte i besluten såvitt 
de inte ersätter frånvarande ordinarie
ledamot.

Som styrelsens beslut gäller den mening 
som de flesta röstande företräder. Vid lika 
röstetal gäller den mening ordföranden 
biträder. Samma gäller i arbetsutskott och 
program/evenemangskommitté.

Vid beslut i ärende som angår styrelseledamot 
eller det företag eller den förening ledamoten 
företräder får denne ej deltaga.

Vid styrelsens, arbetsutskotts och 
programkommittés sammanträden skall 
protokoll föras. I protokollet skall 
antecknas vilka som deltagit samt om 
suppleant tjänstgjort som röstberättigad 
ersättare för frånvarande ordinarie 
ledamot.

Ledamot som deltagit i ärendes avgörande 
anses ha biträtt det i protokollet antecknade 
beslutet, såvida denne inte begärt anteckning 
om avvikande mening.

§ 8 Styrelsens uppgifter
Vid handhavandet av föreningens 
angelägenheter åligger det styrelsen särskilt

att verkställa beslut som fattats av årsmöte
     eller föreningsmöte,

att tillse att justerat protokoll från årsmöte
     eller föreningsmöte finns tillgängligt för
     medlemmarna inom en månad från
     mötets avslutande,

att utarbeta de särskilda regler som av
     dessa stadgar eller årsmöte bemyndigats
     styrelsen,

att tillvarata och bevaka föreningens
     intressen,

att aktivt verka för ökad anslutning till
     föreningen,

att övervaka att föreningens stadgar följs,

att lämna styrelsens arbetsutskott och
     utsett program/evenemangskommitté
     skriftlig instruktion för deras
     verksamhet,

att arbeta för utvecklingen av
     Alingsåsparken i enlighet med § 3 ovan,

att tillse att styrelsens, arbetsutskottets och
     program/evenemangskommittés
    sammanträdesprotokoll utsändes till
     styrelsens ledamöter och suppleanter
     samt revisorer snarast efter protokollen
     justerats,

att sprida kännedom om föreningen,
     dess syften och verksamhet samt dess
      betydelse i kommunen,

att ansöka om kommunala, regionala och
     statliga bidrag som kan utgå för
     föreningens verksamhet,

att föra medlemsregister som är
     förenligt med dataskyddsförordningen,

att sända bekräftelse på medlemskap till
     nytillkomna medlemmar. Till sådan
     bekräftelse skall kopia av föreningens
     stadgar bifogas,

att sörja för att föreningens bokföring
     noggrant fullgöres samt att
     medelsförvaltningen är ordnad på ett 
     betryggande sätt, ävensom att behörig
     kontroll häröver finns samt att vidtaga
     rättsliga åtgärder för indrivning av
     föreningen tillkommande medel som ej
     betalats i rätt tid,

att till årsmöte framlägga verksamhets- och
     förvaltningsberättelse för senast 
     förlupna verksamhetsår,

att till årsmöte konsekvensutreda inkomna
     motioner samt lämna yttrande över vad
    som av utredningen framkommit, 



att självt eller genom befullmäktigat
    ombud i alla avseenden företräda
    föreningen, föra dess talan samt svara
    inför domstol och myndigheter,

§ 9 Styrelsens befogenheter
Styrelsen beslutar på föreningens vägnar i alla 
ärenden där ej annorlunda bestämts i dessa 
stadgar eller på årsmöte eller på 
föreningsmöte. Styrelsen äger även rätt att till 
årsmöte framlägga propositioner.

§ 10 Firmateckning
Föreningen tecknas gemensamt av styrelsen 
eller av ordföranden och kassören var för sig.

Medlemsmöten

§ 11 Årsmöte 
På tid och plats som bestäms av styrelsen skall 
ordinarie årsmöte äga rum senast maj månads 
utgång.  Kallelse till ordinarie årsmöte skall 
ske på ändamålsenligt sätt minst en månad före
mötet. Föredragningslista och fullständiga 
årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga för
medlemmarna senast 14 dagar före mötet

Styrelsens ordförande, eller vid dennes 
frånvaro, vice ordförande, eller vid bådas 
frånvaro, annan ledamot öppnar 
årsmötesförhandlingarna. Därefter skall 
följande ärenden förekomma:

1 anteckning om vilka personer som utövar
   rösträtt för medlemsföretag och
   medlemsföreningar
2 Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt
   utlyst
3 Val av tre rösträknare
4 Fastställande av föredragningslista
5 Val av ordförande för mötet
6 Val av sekreterare för årsmötets
   protokoll 
 7 Val av två justerare att jämte ordförande
     justera årsmötesprotokollet
  8 Föredragning av föregående
    årsmötesprotokoll
  9 Föredragning av styrelsens
     verksamhets- och
     förvaltningsberättelser
10 Föredragning av revisorernas berättelse

11 Beslut angående:
 a) verksamhetsberättelsen
 b) fastställande av resultat- och
     balansräkning samt disponering av
     vinst eller förlust
 c) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12 Beslut om årsavgift för:
 a) fysiska personer
 b) företag
 c) föreningar
13 Beslut om arvoden och ersättningar
14 Ärenden som stadgeenligt anmälts till
     behandling
15 Val av föreningsordförande alt. kassör
16 Val av styrelseledamöter och
     suppleanter
17 Val av valberedning
18 Val av revisorer och revisorssuppleant
19 Beslut angående protokollets
     tillgänglighet för medlemmarna

Ärende som inte upptagits på dagordningen 
får ej avgöras om det icke föranleds av 
årsredovisningen eller inte står i omedelbart 
samband med ärende som finns upptaget på 
föredragningslistan

§ 12 Extra årsmöte
Extra årsmöte sammankallas då styrelsen 
finner så erforderligt, eller om revisorerna så
påkallar eller av minst en fjärdedel av 
medlemmarna så begär.
Kallelse till extra årsmöte skall ske på 
samma sätt som till ordinarie årsmöte. 
Fordrar ärende skyndsam behandling kan 
kallelse ske med kortare varsel än vad som 
föreskrivs i § 10, dock minst fem vardagar 
före mötet. Styrelsen, eller revisorerna skall 
då ange skälen till extra årsmöte samt de 
ärenden som skall förekomma. Annat ärende
får ej avgöras vid sådant möte.

§ 13 Andra föreningsmöten
Styrelsen kan, när den så finner lämpligt, 
sammankalla föreningen till möten. Kallelse
till sådant möte skall ske på ändamålsenligt 
sätt minst 14 dagar före mötet. 
Föredragningslista skall samtidigt hållas 
tillgänglig. På medlemsmöten enligt denna §
får beslut som skall avgöras av årsmöte inte 
fattas.



§ 14 Valberedning
För beredning av val till nästa årsmöte skall 
årsmötet välja en valberedning som består av 
minst tre personer varav en utses som 
sammankallande. 

Valberedningens arbete regleras av skriftliga 
instruktioner som utarbetas av styrelsen.

Årsredovisning och revision

§ 15 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med 
kalenderår

§ 16 Årsredovisning
För varje verksamhetsår skall styrelsen avge 
årsredovisning om föreningens verksamhet 
och räkenskaper. Redovisningen skall 
tillställas föreningens revisorer minst 70 dagar 
före ordinarie årsmöte.

§ 17 Val av revisorer samt revisorernas 
uppgift och rättigheter
Granskning av föreningens räkenskaper samt 
dess förvaltning i övrigt görs av två revisorer 
som väljs av föreningens årsmöte. Årsmötet 
väljer även en revisorssuppleant
Revisorernas mandattid skall vara två år och 
suppleantens mandattid skall vara ett år.

Val av revisorer skall tillgå så att en ordinarie 
revisor väljs växelvis av varje årsmöte. 
Suppleant väljs av varje årsmöte.

Senast 45 dagar före ordinarie årsmöte skall 
revisorerna avslutat granskningen av 
föregående års förvaltning och lämna 
berättelse därom till styrelsen. Revisorerna 
skall i sin berättelse till- eller avstyrka 
ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorerna har rätt att närhelst de så önskar ta
del av löpande års förvaltning samt lämna 
yttrande till styrelsen om vad de så funnit.

Av § 12 framgår att revisorerna har rätt att 
kalla till extra årsmöte om de så finner 
erforderligt.

§ 18 Rösträtt vid föreningsmöte
Varje betald medlemsavgift berättigar till en 
röst.
Om medlemsavgiften avser mer än en 
person skall vid möte bestämmas vem av 
dem som utövar rösträtten

Person som utövar rösträtt för 
medlemsföretag eller medlemsförening skall
styrka rösträtten med skriftlig fullmakt eller 
bevis om firmateckning som skall delges 
föreningsordföranden eller annan 
styrelseledamot senast fem dagar före möte.

Medlemmedlemmar som ej betalat förfallen 
medlemsavgift eller andra i behörig ordning 
beslutade uttaxeringar saknar rösträtt.

Mötesbeslut bestäms med enkel röstövervikt
utom vid omröstning enligt 
§ 22. Vid omröstning som ej gäller val skall 
vid lika röstetal den mening gälla som 
ordföranden biträder.

Val skall förrättas med slutna sedlar om 
medlem så begär. Uppstår lika röstetal 
avgörs valet genom lottning.

§ 19 Medlemmars rättigheter och 
        skyldigheter
Medlem har rätt att till årsmötet inlämna 
motion. Motion skall vara skriftlig och 
tillställas ordföranden eller annan 
styrelseledamot senast 45 dagar före 
årsmötet.

Medlem är skyldig att betala av årsmötet 
beslutad medlemsavgift eller annan 
uttaxering som beslutats i behörig ordning.

Sker medlemsinträde efter halvårsskifte 
betalar medlemmen proportionerlig avgift 
för inträdesåret beräknat från och med 
inträdesmånaden. 

Medlem är skyldig att rätta sig efter 
föreningens stadgar samt beslut i föreningen
som tillkommit i behörig ordning.



§ 20 Medlemsinträde
Medlemsinträde sker genom att medlemsavgift
betalas till föreningen.

§ 21 Medlemskapets upphörande
Medlemskapet upphör medlem meddelat 
ordföranden eller annan styrelseledamot om 
sitt utträde.

Försätts medlemsföretag eller 
medlemsförening i konkurs eller upphör av 
annan orsak upphör medlemskapet i 
föreningen samtidigt.

Medlem som efter påminnelse ej inbetalar 
förfallen medlemsavgift eller annan uttaxering 
som beslutats i behörig ordning eller som 
bryter mot dessa stadgar eller vars fortsatta 
medlemskap kan anses vara till skada för 
föreningen kan genom beslut i styrelsen eller 
föreningsmöte uteslutas. Uteslutningsbeslut 
gäller med omedelbar verkan.

Medlem vars medlemskap upphör har inte rätt 
att återfå något av vad denne inbetalat till 
föreningen oavsett orsaken till att 
medlemskapet upphör

§ 22 Stadgeändring och upplösning av
   föreningen
För beslut om ändring av dessa stadgar eller 
föreningens upplösning erfordras att ordinarie 
årsmötes samtliga röstberättigade förenar sig 
därom eller att beslut fattas av två på varandra 
följande årsmöte som avhålls med minst två 
månaders mellanrum varav ett skall vara 
ordinarie årsmöte. I det forum frågan slutligt 
avgörs fordras för giltigt beslut minst tre 
fjärdedels röstövervikt.

I händelse av föreningens upplösning skall, när
föreningens samtliga skulder reglerats, 
föreningens tillgångar skiftas i enlighet med 
beslut på det årsmöte där slutligt beslut om 
upplösning fattats.


