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SONGLINES VÄNNER 
 

 

STADGAR FÖR SONGLINES VÄNNER 

§1  ÄNDAMÅL  
Föreningen Songlines vänner är en ideell intresseförening som stödjer utvecklingen av Songlines lokalt, 

nationellt och internationellt. Songlines är en verksamhet  och ett nätverk som uppstod 2017 genom 

finansiering av Allmänna arvsfonden och inom ramen för deras nynanländasatsning. 

Syftet med Songlines är att utveckla metoder och förhållningssätt så att alla barn och unga ska få möjlighet till 

en meningsfull och trygg fritid med musik, kultur och rörelse.  

Föreningen Songlines Vänner värnar om och står upp för de metoder och förhållningssätt som är grunden i 

Songlines verksamhet. Föreningen ska också fungera som en tankesmedja för det demokratiska samhällets och 

inkluderingsarbetets ständiga utmaningar. Föreningens roll är att söka bidrag och att främja en positiv 

utveckling för Songlines nätverk och verksamhet. 

§2  FÖRENINGENS NAMN MM  
Föreningens fullständiga namn är Songlines Vänner 

Föreningens organisationsnummer är 802529-6503 

Föreningen har sin hemort/säte i Kalmar län, men verkar i hela landet 

§  3  FÖRENINGSFORM 
Songlines skall vara en ideell intresseförening. 

§  4  ÅRSMÖTE 
Föreningens beslut fattas av årsmötet, extra årsmöte och styrelsen 

§  5  FÖRENINGENS VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPSÅR   

Omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.  

§  6  FÖRENINGENS FIRMA TECKNAS AV STYRELSEN GEMENSAMT .  

Kassör och ordförande är firmatecknare var för sig. Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till tre 

styrelseledamöter där minst två styrelseledamöter måste attestera. Styrelsen har rätt att ge en styrelsemedlem 

rätten att teckna firman i vissa ärenden. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska 

återrapportera till styrelsen. 
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§  7  FÖR ÄNDRING AV DESSA STADGAR   

krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen 

avges av såväl medlem som styrelsen. 

§8  FÖR UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN   

krävs beslut av två årsmöten med minst 6 månaders mellanrum med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

 

Vid beslut om upplösning av föreningen ska föreningens tillgångar, sedan skulder och förbindelse reglerats 

användas i enlighet med styrelsens direktiv. 

§  9  MEDLEMSKAP BEVILJAS AV STYRELSEN   

eller av den som styrelsen delegerat. Till medlem kan antas person, som är villig att arbeta för fullföljandet av 

föreningens grundmålsättning 

§  10  ÅRSMÖTET,   

som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen 

bestämmer. Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet 

tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt.  

 

Såväl medlem som styrelsen får ge förslag att behandlas av årsmötet. Mötet är beslutsmässigt med de 

röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Alla medlemmar har rösträtt på årsmötet. 

ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET 

 1.  Fastställande av röstlängd för mötet. 

 2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 3.  Val av protokolljusterare och rösträknare. 

 4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

 5.  Fastställande av föredragningslista. 

 6.  Styrelsens verksamhetsberättelse med  

      årsredovisning/årsbokslut för det 

      senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 

 7.  Revisorernas berättelse över styrelsens  

      förvaltning under det senaste verksamhets- 

      /räkenskapsåret. 

 8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 9.  Verksamhetsplan och ekonomisk plan för kommande  

      verksamhets-/räkenskapsår. 

10. Behandling av styrelsens förslag och inkomna förslag. 

12. Val av 

• två styrelseledamöter på två år 

• två styrelseledamöter på ett år 

• två suppleanter på ett år 

• en revisor och suppleant på ett år 

• valberedning till nästa årsmöte 
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• adjungerade ledamöter som representerar olika delar av landet eller organisationer som samverkar 

med Songlines 

• Mötets avslut 
 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs  

efter omröstning (votering). 

§  11  VALBAR TILL STYRELSE OCH VALBEREDNING   

är medlem av föreningen. 

§  12  STYRELSEN KAN KALLA MEDLEMMARNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE .   

Styrelsen fastställer föredragningslista för extra årsmöte. Kallelse sker som vid årsmöte.  

§  13  STYRELSEN UTSER   

inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare. Styrelsen utser även kassör, verksamhetsledare och 

ytterligare funktionärer som kallas till sammanträde vid behov. Styrelsen sammanträder vid behov, styrelsen är 

beslutsmässig då samtliga ledamöter kallats till sammanträde och minst fyra är närvarande. Vid styrelsemötena 

skall föras protokoll, som justeras av ordförande och ytterligare en styrelsemedlem. 

§  14  DET ÅLIGGER STYRELSEN   

att, förvalta föreningens tillgångar att avge berättelse över förvaltningen av föreningens angelägenheter och 

medel under föregående räkenskapsår. 

§  15  MEDLEM  

har ingen personlig äganderätt till föreningens egendom eller personlig ansvarsskyldighet för dess förbindelser. 

Såvida inte särskild ansvarsförbindelse upprättats skriftligen mellan medlem och föreningen till tredje person. 

Medlem har inte heller rätt att förfoga över medel utan styrelsens godkännande.  

§  16  UTESLUTNING AV MEDLEM  

Medlem som aktivt motarbetar föreningens stadgar och/eller verksamhet, eller på annat sätt uppenbart skadar 
föreningens intressen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Uteslutning sker skriftligen efter noggrann 
utredning av styrelsen. Medlem ska ges rätten att förklara sig. 
 

§  17  MEDLEMSAVGIFTER  

Kommer att bestämmas av årsmötet. Vi skiljer på unga medlemmar som ska ha gratis medlemskap, 

medlemmar och stödmedlemmar.   
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