
   

 

 

Förslag till stadgar att antas på årsmöte 2021-09-09 
 
§1 Namn 
Föreningens namn skall vara Kulturföreningen Fritt Spelrum. 
 

§2 Säte 
Föreningens säte är Sölvesborg. 
 

§3 Ändamål 
Föreningens ändamål är att främja ett brett kulturutbud. 
 

§4 Drogpolicy 
Föreningen förbinder sig att följa den föreningspolicy som fastställts av Fritid och 
Kulturnämnden i Sölvesborgs kommun. 

§5 Verksamhet 
Verksamheten består i att arrangera och stödja kulturevenemang. 
Verksamheten skall utgå från ett hållbarhetsperspektiv, bland annat avseende 
miljöpåverkan och resursanvändning. 
 

§6 Värdegrund 
Föreningens verksamhet skall präglas av en humanitär livssyn och ta hänsyn till 
allas lika värde. Jämnställdhet skall vara en naturlig del av verksamheten. 
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. 
 

§7 Rösträtt årsmöte 
Rösträtt vid årsmöte tillkommer medlem registrerad senast 31 december året 
innan årsmötet med betald medlemsavgift. Vid omröstning med lika röstetal äger 
föreningens ordförande utslagsröst. 
 

§8 Organisation 
Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret. Årsmöte skall hållas under 
mars månad. Till årsmöte skall samtliga medlemmar kallas. Kallelse skall utgå 
senast 14 dagar innan årsmötet. Vid årsmöte skall föregående års, 
verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning med bokslut och revisionsrapport 
presenteras. Fråga om ansvarsfrihet skall behandlas. Styrelsen skall bestå av 
6-8 ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 ledamöter är 
närvarande. Vid omröstning skall öppen röstning användas, utom vid personval då 
sluten omröstning används. Vid lika röstetal äger föreningens ordförande 
utslagsröst. Ordförande, kassör och sekreterare väljs separat.             

Vänd 



   

 

Övriga poster fördelas vid konstituerande sammanträde, där även firmatecknare utses. 
Ordförande, kassör och styrelseledamöter väljs för en tid av 2 år. Härvid skall tillses att 
ordförande och kassör inte avgår vid samma tillfälle. 
Valbar till styrelsen är medlem som senast vid årsmötet betalt årsavgift för 
innevarande år.  

Till styrelsen är det möjligt att vid behov knyta arbetsgrupp eller 
utskott. Styrelsen skall ha minst 2 protokollförda möten per verksamhetsår. Extra 
sammanträde ska utlysas då ordföranden eller minst två ordinarie 
styrelseledamöter så begär. Ansvarig för utlysande av extra sammanträde är 
ordföranden. 

 
§9 Dataskyddsförordningen GDPR 
Ansvarig för hantering av personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection 
Regulation) utses av styrelsen. 
 

§10 Valberedning 
Valberedning utses av årsmötet. Nomineringar skall vara valberedningen 
tillhanda senast 31 januari. 
 

§11 Medlemsavgift 
Medlemsavgiften för kommande verksamhetsår skall betalas senast 31/12. Nya 
medlemmar betalar senast en månad efter registrering. Medlemsavgiftens 
storlek för nästkommande verksamhetsår beslutas av årsmötet. 
 

§12 Motion 
Motionsrätt till årsmötet tillkommer medlem med betald medlemsavgift. Motion 
skall vara inlämnad senast 31/1 inför årsmötet. Motion skall beskriva vad 
motionären vill uppnå, samt i att-satsform föreslå åtgärder för genomförandet. 
 

§13 Stadgeändring 
Stadgeändring kan endast beslutas av årsmöte. 
 
§14 Uteslutning av medlem 
Uteslutning av medlem kan ske vid utebliven betalning av medlemsavgift, eller 
då medlem bryter mot föreningens stadgar. Uteslutning beslutas av styrelsen. 
 

§15 Upplösning av föreningen 
Upplösning av föreningen kan ske efter beslut på två av varandra följande 
medlemsmöten, varav det ena skall var årsmöte. Dessa beslut kräver 
kvalificerad (2/3) majoritet. Föreningens behållning skall tillfalla i första hand 
den förening som fortsätter arrangemanget Fritt Spelrum, eller fördelas enligt beslut på 
medlemsmöte. 

  


