
 
 

   
S T A D G A R 

 
För föreningen Sweden Festivals 

 
 

§1 
ÄNDAMÅL 
Föreningen Sweden Festivals, org nr 802017-1610 är en ideell förening med ändamål att 
främja ett allmänt kulturellt intresse med tonvikt på musik.  
 

§2 
ORGANISATION 
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm och bestå av nio (9) ledamöter och fem (5) 
suppleanter. En av ledamöterna skall vara ordförande.  
 
Mandatperiod för ordförande ett (1) år, för övriga ledamöter två (2) år och suppleanter ett (1) 
år.  
 
Styrelsen och dess ordförande utses vid ordinarie föreningsstämma. Styrelsen äger rätt att 
adjungera sakkunniga. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när lägst tre 
(3) ledamöter begär det.  
 
Föreningens firma tecknas av styrelsen, av ordföranden eller verkställande ledamoten var för 
sig eller i förening eller av person utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.  
Styrelsen äger att inom sig utse arbetsutskott (au).  
 

§3 
EKONOMI 
Årsavgift beslutas av ordinarie föreningsstämma.  
 

§4 
MEDLEMSKAP 
Föreningen är öppen för alla arrangörer av regelbundet återkommande och sammanhängande 
musikevenemang av hög kvalitet.  
 
Ansökan om medlemskap i föreningen skall skriftligen insändas till föreningens styrelse och 
beslutas av denna.  
 
Medlemskap upphör antingen genom utträde eller genom uteslutning. Utträde sker efter 
skriftlig anmälan till styrelsen senast den 30 november, det år vid vars slut man önskar 
utträda. Utträde ur föreningen sker därefter vid samma års utgång. Medlem, som inte fullgör 
sina skyldigheter mot föreningen eller handlar på ett sådant sätt som antingen strider mot 
föreningens stadgar eller kan vara menligt för föreningens anseende, kan med omedelbar 
verkan uteslutas ur föreningen. 
 
 

 



§5 
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före april månads utgång. Skriftlig kallelse till 
stämma utsändes av föreningsstyrelsen senast fyra (4) veckor före stämman. Erforderliga 
handlingar 1. dagordning 2. styrelsens förvaltningsberättelse, 3. verksamhetsberättelse, 4. 
revisorernas berättelse samt 5 valberedningens förslag, utsändes senast fjorton (14) dagar före 
stämman.  
 
Föreningsstämman är beslutsmässig med det antal medlemmar som infunnit sig. All votering 
vid stämma sker öppet. I händelse av lika röstetal äger ordföranden utslagsrösten, dock ej vid 
val.  
 
Motion kan väckas av medlem. Sådan motion skall vara föreningsstyrelsen tillhanda senast 
(3) veckor före stämman.  
 
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma: 
 

- upprop och fastställande av röstlängd 
- val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för stämman 
- val av två (2) justerare 
- anmälan av övriga frågor som stämman kan besluta ta upp till behandling 
- fastställan av dagordning 
- stämmans behöriga utlysande 
- redogörelse för det gångna årets verksamhet 
- styrelsens förvaltningsberättelse 
- revisorernas berättelse  
- ansvarighet för det gångna årets förvaltning 
- framställningar och förslag från föreningsstyrelsen 
- motioner 
- fastställande av årsavgift 
- fastställande av budget 
- val av ordförande för perioden fram till nästa ordinarie föreningsstämma. 
- val av halva antalet ledamöter i styrelsen 
- val av suppleant för perioden fram till nästa ordinarie föreningsstämma 
- val på ett (1) år av två (2) ordinarie revisorer och en (1) suppleant 
- val av valberedning 
- frågor vilka stämman beslutat upptaga till behandling 

 
       §6 

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 
Extra föreningsstämma kan sammankallas på initiativ av styrelsen eller då fler än hälften av 
medlemmarna gör framställan därom.  
 

§7 
VERKSAMHETSÅR 
Föreningens verksamhetsår är 1/1 – 31/12. 
 

§8 
STADGEÄNDRING 
Dessa stadgar kan ändras av två (2) på varandra följande föreningsstämmor varav en skall 
vara ordinarie.  
 



§9 
UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN 
Beslut om upplösning av föreningen och fördelningen av eventuella tillgångar fattas av två (2) 
på varandra följande föreningsstämmor, varav en skall vara ordinarie, och att beslutet vid den 
extra föreningsstämman har ¾ majoritet.  
 

________________________   
 
 
 
Stadgarna reviderades och fastställdes vid ordinarie årsmöte och ett extra årsmöte den 20 mars 1999. 
Stadgarna reviderades och fastställdes vid ordinarie årsmöte 20 mars 2004 och vid ordinarie årsmöte  
17 mars 2005. 
Stadgarna reviderades 3:e gången och fastställdes vid ordinarie årsmöte 14 april 2012 och vid ordinarie  
årsmöte 13 april 2013. Ändringen avsåg förändringen av senaste månad när årsmöte ska hållas. 
Stadgarna reviderades och fastställdes vid ordinarie årsmöte och ett extra årsmöte den 4 maj 2015. 
 

 
 
 
 


