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STADGAR FÖR FÖRENINGEN DJURÖ KULTURHUS 
 
INLEDNING 
§ 1 Ändamål 
Föreningen Djurö Kulturhus är en partipolitiskt obunden sammanslutning (paraplyorganisation) av 
självständiga ideella föreningar verksamma inom kulturområdet i området Djurö, Vindö, Stavsnäs inom 
Värmdö kommun. 
 
Föreningens syfte är  
 

 Att, med ett demokratiskt arbetssätt, samordna verksamheten inom Djurö Kulturhus, 
 

 att förvalta kulturhuset benämnt Gula Villan inom fastigheten Djurö 4:386, och därvid ansvara 
för kontakten med Värmdö kommun. 

 
§ 2 Sammansättning 
Paraplyorganisationen består av de föreningar som har upptagits som medlemmar. 
 
§ 3 Beslutande organ 
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan årsmötena bedrivs verksamheten av 
föreningens styrelse. Styrelsen kan delegera beslutsrätt till enskilda medlemsföreningar. 
 
§ 4 Firmateckning 
Paraplyorganisationens firma tecknas av styrelsens ordförande och kassör, var och en för sig. 
 
§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår 
Paraplyorganisations verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. 
 
MEDLEMMAR 
§ 6 Medlemskap 
Medlemskap beviljas av styrelsen efter skriftlig ansökan. Inträde kan beviljas ideell förening med kulturell 
verksamhet inom upptagningsområdet.  
 
Beslut om att avslå medlemsansökan fattas av styrelsen. Vid avslag ska motivering lämnas.  
 
Ansökan om medlemskap ställs skriftligt och undertecknad av föreningens firmatecknare till styrelsen 
som snarast fattar beslut i frågan och meddelar sökanden. Styrelsens beslut är interremistiskt och 
fastställs slutligt av årsmötet. Föreningens stadgar ska bifogas ansökan. 
 
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. 
 
§ 7 Utträde 
Medlemsförening som vill utträda ur paraplyorganisationen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen. 
Utträde beslutas av årsmötet 
 
§ 8 Uteslutning  
Medlemsförening får inte uteslutas av annan anledning än att denne motarbetat paraplyorganisationens 
verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat paraplyorganisationens intressen. Beslut om 
uteslutning fattas av årsmötet.  
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§ 9 Medlemföreningars rättigheter och skyldigheter 
Medlemsförening  

 har ordinarie platser i paraplyorganisationens styrelse för två ledamöter (som väljs av respektive 
medlemsförening för en period av minst ett år) 

 ska följa paraplyorganisationens stadgar och beslut som fattas av paraplyorganisationens årsmöte, 

 har inte rätt till del av paraplyorganisationens behållning eller egendom vid upplösning av 
paraplyorganisationen, 

 har inget ekonomiskt ansvar i åtagande hos paraplyorganisationen genom sitt medlemskap 
 
STYRELSEN 
§ 10 Sammansättning 
Styrelsen består av två ordinarie ledamöter från varje medlemsförening. En ledamot av styrelsen kan inte 
representera flera medlemsföreningar. Därutöver väljer årsmötet en ordförande och en vice ordförande, 
utöver dessa ledamöter från medlemsföreningarna. Ordförande och vice ordförande ska vara 
medlemmar i någon av medlemsföreningarna, men inte i samma förening. Styrelsen utser inom sig 
sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.  
 
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av 
styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.  
 
§ 11 Styrelsens åligganden 
Det åligger styrelsen särskilt att 

 tillse att för paraplyorganisationen gällande lagar och bindande regler iakttas, 

 verkställa fattade beslut, 

 ansvara för och förvalta föreningens medel, 

 göra en berättelse för det gångna verksamhetsåret, 

 tillställa revisorerna räkenskaper m m, enligt § 22, 

 föreslå en plan för det kommande verksamhetsåret, 

 besluta om respektive förenings dispositionsrätt till kulturhuset 
 
Ordföranden är paraplyorganisationens officiella representant. Ordföranden ska leda styrelsens arbete 
samt övervaka att paraplyorganisationens stadgar och övriga för paraplyorganisationen bindande regler 
och beslut efterlevs. Ordföranden är styrelsens kontaktperson med Värmdö kommun. Kommunikation 
med Värmdö kommun i frågor som rör Djurö Kulturhus ska ske genom ordförandens försorg. Har 
ordföranden förhinder ska vice ordförande träda in i ordförandes ställe. 
 
§ 12 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter begärt detta. 
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är 
närvarande. I alla beslut ska konsensus eftersträvas. Om röstning ändå genomförs ska minst hälften av 
styrelsens närvarande ledamöter vara ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  
 
Röstning får inte ske genom ombud.  
 
Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd 
protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet. 
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§ 13 Överlåtelse av beslutanderätten 
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till enskild 
medlemsförening. 
 
Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta 
styrelsen härom. 
 
ÅRSMÖTE  
§ 14 Tidpunkt, kallelse 
Årsmötet hålls före utgången av mars månad. Tid och plats bestäms av styrelsen. Kallelse ska utgå minst 
trettio dagar före årsmötet. 
 
§ 15 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 
Såväl medlemsförening som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. 
 
Förslag från medlemsförening ska vara styrelsen tillhanda senast 2 månader före årsmötet. Styrelsen ska 
till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 
 
§ 16 Sammansättning 
Årsmötet utgörs av medlemsföreningarnas styrelseledamöter, paraplyorganisationens styrelse, revisorer 
och eventuellt ytterligare, av styrelse eller valberedning, inbjudna personer. Varje medlemsförening har 
en röst på årsmötet. Endast röster från närvarande föreningar räknas.  
 
Revisorerna har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 
 
Övriga inbjudna har yttranderätt på mötet. 
 
§ 17 Beslutsmässighet 
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade som är närvarande på mötet. Beslut sker med 
enkel majoritet om inte annat föreskrivs i dessa stadgar. 
 
§ 18 Beslut och omröstning 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).  
 
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. Vid omröstning 
som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande vid mötet. Vid val ska i 
händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag. 
 
§ 19 Ärenden vid årsmötet 
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras: 
 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt. 
3. Fastställande av föredragningslista. 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare. 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 
8. Revisorernas berättelse för styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 
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9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-

/räkenskapsåret. 
11. Fastställande av medlemsavgift 
12. Val av paraplyorganisationens ordförande för en tid av två år (Varje udda år) 
13. Val av paraplyorganisationens vice ordförande för en tid av två år (Varje jämnt år) 
14. Val av två revisorer jämte en ersättare för en tid av ett år.  
15. Val av valberedning 
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
17. Avslutning 

 
Beslut i fråga om ekonomisk betydelse för paraplyorganisationen eller medlemsföreningarna får inte 
fattas om den inte finns med i kallelsen för mötet. 
 
§ 20 Extra årsmöte 
Styrelsen kan kalla medlemsföreningarna till extra årsmöte. 
 
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tredjedel av föreningens 
medlemsföreningar begär det. Sådan framställan ska göras skriftligen och innehålla skälen för begäran. 
När styrelsen erhållit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas 
inom en månad från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska tillställas 
medlemsföreningarna senast 14 dagar före mötet. 
 
Underlåter styrelsen utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställan utfärda kallelse i enlighet 
med föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om 
rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §§ 16 - 18. 
 
VALBEREDNING 
§ 21 Sammansättning, åligganden 

Valberedningen består av sammankallande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. 

 

Senast fyra veckor före årsmötet ska valberedningen meddela medlemsföreningar sitt förslag till 

ordförande alternativt vice ordförande för det kommande verksamhetsåret. 

 

Valberedningen ska i sitt nomineringsarbete beakta följande: 

 

Ordförande/vice ordförande ska vara personer som 

 värnar om kulturella värden, 

 har lokal förankring, 

 strävar efter att stimulera enskilda kulturinsatser och kreativ verksamhet inom de sköna 

konsterna, varvid fokus på ungdomar särskilt uppmärksammas.  

 
REVISION 
§ 22 Revision 
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll 
och övriga handlingar. 
 
Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. 
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Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaperna för det senaste verksamhets- och 
räkenskapsåret samt till årsmötet överlämna revisionsberättelse senast en vecka före årsmötet. 
 
STADGAR MM 
§ 23 Stadgetolkning m m 
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i 
stadgarna, tas frågan upp på nästkommande styrelsemöte. Till detta möte ska frågeställningar kring den 
uppkomna stadgefrågan skriftligen tillsänts styrelsen minst sju dagar före mötet. 
 
Medlemsförening förbinder sig genom sitt medlemskap i paraplyorganisationen i fråga om tillämpning av 
dessa stadgar inte väcka åtal vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna ska istället avgöras av 
paraplyorganisationens årsmöte enligt samma principer som för stadgeändring enligt § 24. 
 
§ 24 Stadgeändring 
Ändring av dessa stadgar kan göras av årsmötet och kräver minst 2/3 majoritet som biträder förslag till 
ändring. I kallelse till mötet ska anges att det är fråga om stadgeändring och förslag till ändring/tillägg 
ska skriftligen bifogas kallelsen.  
 
§ 25 Upplösning av organisationen 
För upplösning av paraplyorganisationen krävs beslut vid två årsmöten, ett ordinarie årsmöte och ett 
extra årsmöte, med minst 2/3 majoritet av antalet angivna röster. Mötena ska ligga med minst 30 dagars 
mellanrum. 
 
Vid det andra mötet ska beslut fattas om disposition av organisationens egendom och eget kapital, vilket 
inte får fördelas bland medlemsföreningar eller fysisk person.  
 
I kallelserna till mötena ska anges att det är fråga om upplösning. 
 
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av årsmötenas protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte 
balans- och resultaträkning ska omedelbart tillställas medlemmarna, samt kommunen. 
 
 
 
 
Dessa stadgar antogs vid föreningens konstituerande möte den 16 november 2013 
 
 


