
Stadgar för kulturföreningen Göteborgs Klimatkör 

 

§1. Föreningens namn 

Föreningens namn är kulturföreningen Göteborgs Klimatkör 

 

§2. Föreningens ändamål 

• Kören ska ge sångglädje, avkoppling och gemenskap i engagemanget för 

klimatet för så många som möjligt. 

• Kören ska uppträda ofta för olika publikgrupper med ett klimatbudskap som har 

sin grund i Fridays For Future. 

• Kören ska vara en ingång med låg tröskel till ett aktivt klimatengagemang. 

 

Kören ska arbeta för sina ändamål genom att vara så öppen som möjligt så att även de 

som inte regelbundet deltar i repetitioner ska kunna vara med på framträdanden. 

 

§3. Föreningens säte (platsen där föreningen finns) 

Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. 

 

§4. Medlemskap 

Den som sympatiserar med föreningens ändamål, följer föreningens stadgar och betalar 

medlemsavgift är medlem i föreningen. Det ska gå bra att delta i körens framträdanden 

utan att vara medlem i föreningen. 

 

§5. Medlemsavgift 

Föreningens årsmöte bestämmer hur hög medlemsavgiften ska vara. Avgiften ska 

betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. 

 

§6. Styrelse 

Styrelseleledamöter (de som sitter i styrelsen) och suppleanter (ersättare för 

ledamöterna) väljs på föreningens årsmöte.  

Styrelsen består av en ordförande, övriga ledamöter (minst två och högst fyra) och 

styrelsesuppleanter (minst en och högst två). Styrelsen konstituerar sig själv (bestämmer 

själv vilka poster ledamöterna ska ha) och fördelar själv styrelsearbetet mellan 

ledamöterna. Om en ledamot får förhinder går en suppleant in som ersättare. Om en 

ledamot avgår innan mandattiden är slut går en suppleant in i stället fram t.o.m. nästa 

årsmöte. 

 

§7. Styrelsens uppgifter 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och sköter dess angelägenheter. 

Styrelsen fattar beslut i föreningens namn. Styrelsen ska verkställa beslut som årsmötet 

har fattat, inom de gränser som sätts av ekonomi och tillgängliga arbetsinsatser. 

Styrelsen ska sköta föreningens ekonomi, föra räkenskaper och lämna årsredovisning 

till årsmötet. Styrelsen sammanträder när ordföranden tycker att det behövs eller när 

minst två styrelseledamöter begär det. Styrelsen kan fatta beslut när minst tre personer 

deltar i mötet. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet (mer än hälften av rösterna). 

Vid lika röstetal gäller ordförandens mening. Styrelsen utser firmatecknare för 

föreningen (den eller de som får skriva på avtal i föreningens namn). 

 

 



§8. Räkenskaper 

Kalenderår ska vara räkenskapsår (bokföring för ett år startar alltså 1 januari och slutar 

sista december). 

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisor senast den 31/3 efter 

räkenskapsårets utgång. 

 

§9. Revisorer 

Styrelsens förvaltning (av föreningens ekonomi) ska årligen granskas av föreningens 

revisor, som ska lämna sin revisionsberättelse på årsmötet. 

På ordinarie årsmöte ska väljas en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter 

för tiden t.o.m. följande ordinarie årsmöte. 

 

§10. Årsmöte 

Ordinarie årsmöte är föreningens högsta beslutande organ och det ska hållas inom fyra 

månader efter räkenskapsårets slut på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse 

(via mail eller sms) ska avsändas till alla medlemmar senast 20 dagar före ordinarie 

årsmöte och senast sju dagar före extra årsmöte. Föreningens medlemmar kan lämna 

motioner till styrelsen. De ska ha kommit in till styrelsen senast 5 dagar före årsmötet.  

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 

1) Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

2) Val av protokolljusterare och rösträknare. 

3) Fråga om mötet har utlysts i laga ordning. 

4) Fastställande av dagordning. 

5) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

6) Styrelsens ekonomiska förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det 

senaste verksamhetsåret. 

7) Revisionsberättelse för verksamhetsåret. 

8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

9) Fastställande av medlemsavgift. 

10) Fastställande av eventuell verksamhetsplan och behandling av budget för det 

kommande verksamhetsåret. 

11) Val av styrelseledamöter och suppleanter för en tid av ett år. 

12) Val av revisor och suppleant. 

13) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

14) Övriga frågor. 

 

§11. Extra årsmöte 

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna tycker att det är nödvändigt eller när 

minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver det genom en skriftlig begäran till 

styrelsen. De som begär extra årsmöte ska ange vilka ärenden som man vill att mötet 

ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. 

 

§12. Beslut, omröstning och beslutsmässighet 

Beslut fattas genom acklamation (alltså att mötesdeltagarna svarar muntligt på 

ordförandens omröstningsfråga), men om någon begär det ska omröstning ske. 

Omröstning sker genom handuppräckning. Omröstning sker öppet, utom vid val, där 

sluten omröstning ska ske om någon begär det. Beslut fattas med enkel majoritet om 

dessa stadgar inte föreskriver annat,. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening, vid 

val sker dock avgörandet genom lottning. 

 



Styrelseledamot får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för en förvaltningsåtgärd som 

ledamoten själv är ansvarig för, inte heller vid val av revisor. 

 

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande 

på mötet. 

 

 

§13. Ändring av stadgarna 

För att ändra dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna 

röster.  

 

§14. Utträde 

Medlem som vill utträda ur föreningen ska anmäla detta till styrelsen skriftligt och anses 

därmed omedelbart ha lämnat föreningen.   

 

§15. Uteslutning 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har 

försummat att betala medlemsavgift, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, 

eller uppenbarligen har skadat föreningen. 

Fråga om uteslutning avgörs på årsmöte eller extra årsmöte och beslut får inte fattas 

förrän medlemmen fått ta del av omständigheterna som har gjort att medlemskapet 

ifrågasatts. Innan beslut om uteslutning fattas ska medlemmen ha fått tillfälle att yttra 

sig inom en viss, av föreningsstyrelsen angiven tid (minst 30 dagar). I beslutet ska 

skälen för uteslutning redovisas.   

 

§16. Upplösning av föreningen 

Vid upplösning av föreningen ska eventuella tillgångar gå till det ändamål som det 

avslutande mötet beslutar. Upplösning av föreningen kan beslutas enhälligt av samtliga 

närvarande vid ett årsmöte eller extra årsmöte, eller med enkel majoritet på två på 

varandra följande årsmöten med minst två veckors mellanrum. Om en körmedlem har 

betalt avgift för repetitioner som inte genomförs på grund av föreningens upplösning, så 

kan medlemmen begära att få avgiften återbetald och om tillgångar finns ska 

återbetalning ske.  

 

 


