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STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN  

GUNILLA SKYTTLA OCH RAINE NAVINS VÄNNER Mars 2019 

 

§ 1 Föreningens namn  

 

Föreningens namn är ”Gunilla Skyttlas och Raine Navins vänner”.  

Föreningen bildades 18 mars 2016.  

Föreningen har sitt säte i Kalmar.  

 

§ 2 Ändamål  

 

Föreningens ändamål är  

att vårda och värna Gunilla Skyttlas och Raine Navins konstnärskap och 

konstnärliga verksamhet.  

 

§ 3 Beslutande organ  

 

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.  

 

§ 4 Medlemskap  

 

Medlemskap kan av styrelsen beviljas enskilda personer vilka ansluter sig till 

föreningens målsättning.  

Medlemsavgift betalas till föreningen i enlighet med årsmötets beslut.  

 

§ 5 Årsmöte  

 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.  

Årsmöte ska äga rum före mars månads utgång.  

Varje enskilt ansluten person har rösträtt och kan utövas enbart av närvarande 

medlem.  

Röstning sker med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

 

Årsmötet behandlar av styrelsen väckta förslag. Därutöver äger medlem rätt att 

genom motion väcka förslag. Sådan motion skall vara styrelsen tillhanda för 

beredning före februari månads utgång.  

 

Kallelse till årsmöte skall utfärdas av styrelsen och vara ansluten medlem 

tillsänd via post, e-post, fax eller telefonmeddelande senast två veckor före 

sammanträdet. 
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Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budget samt 

styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsen yttrande skall finnas 

tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall 

anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 

Ärenden vid årsmötet: 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

3. Fastställande av föredragningslista. 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

5. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

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 styrelsens förslag och i tid inkomna motioner.  

12.  Val av  

a) Föreningens ordförande för en tid av 2 år jämna år  

b) Föreningens kassör för en tid av 2 år ojämna år  

c) Föreningens sekreterare för en tid av 2 år jämna år  

d) Högst två ledamöter och två suppleanter för en tid av ett år.  

e) Revisor och revisorssuppleant för en tid av 1 år  

f) Valberedningens tre ledamöter för en tid av 1 år 

13.  Övriga frågor. 

 

För alla beslut utom ifråga om stadgeändring och upplösning gäller enkel 

majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av tjänstgörande 

ordförande. 

§ 6 Valbarhet  

Valbar till styrelsen och valberedningen är medlem av föreningen eller annan 

person som verkar för föreningens syfte. 
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§ 7 Extra årsmöte  

 

Medlemmar kallas till extra årsmöte för behandling av särskilda frågor, om 

styrelsen så beslutar eller om en tredjedel av anslutna medlemmar så begär. 

Kallelse till extra årsmöte sker senast två veckor före sammanträdet.  

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.  

 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort 

framställningen göra det.  

 

 

§ 8 Valberedningen  

 

Valberedningen skall senast 2 veckor före årsmötet meddela röstberättigade 

medlemmar sitt förslag.  

 

 

§ 9 Styrelse  

 

Styrelsen är mellan årsmöten högsta beslutande organ.  

Styrelsen skall bestå av ordförande, kassör och sekreterare samt högst två 

ordinarie ledamöter och två suppleanter.  

Styrelsen utser firmatecknare.  

Styrelse när beslutsför om minst tre ledamöter är närvarande.  

Styrelsen kan delegera beslutanderätt i enskilda ärenden till enskild medlem 

eller grupp av medlemmar. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande 

enligt föregående mening skall fort löpande underrätta styrelsen härom.  

 

Ordförande kallar till styrelsesammanträden.  

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.  

 

 

§ 10 Verksamhets- och räkenskapsår  

 

Föreningens räkenskaper föres per kalenderår och skall jämte bokslut granskas 

av på medlemsmötet utsedd revisor. Revisorn avger berättelse över revisionen 

senast på årsmötet.  

 

Verksamhetsåret följer kalenderåret. 
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§ 11 Stadgeändring  

 

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av ordinarie medlemsmöte varvid 

2/3 majoritet erfordras eller 5/6 majoritet på extra medlemsmöte.  

 

 

§ 12 Stadgetolkning  

 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som 

inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte.  

 

 

§ 13 Uteslutning/Utträde  

 

Ansluten medlem som bryter mot dessa stadgar, skadar föreningens syfte, mål 

eller inriktning eller ej betalar beslutad medlemsavgift, kan uteslutas. Beslut om 

uteslutning fattas av medlemsmötet. I avvaktan härpå kan styrelsen fatta 

interimistiskt beslut.  

 

 

§ 14 Föreningens upplösning  

 

Föreningens upplösning kan ske efter beslut av medlemsmötet, vilket fodrar 2/3 

majoritet eller om inget medlemsmöte hållits på två år.  

Vid föreningens upplösning överlämnas eventuella tillgångar till av årsmötet 

beslutat annan ideell förening med likartat syfte. 

 


