
Stadgeskrivning för föreningen för Barnkultur i Sverige. 

 

1. Föreningens namn  

Föreningens namn är Barnkultur i Sverige (BaS)  

 

2. Målsättning 

Barnkultur i Sverige är en ideell och fristående förening. Föreningen har till syfte att utveckla och 

stärka arbetet inom Sveriges barnkultur samt att arbeta med gemensamma frågor. Årsmötet kopplas till 

konferens eller liknande arrangemang som genomförs av medlemmar eller annan aktör. Förslag på 

konferens/arrangemang tas fram av styrelsen. 

 

3. Medlemskap  

Organisation/Institution som överensstämmer med den plattform som årsmötet godkänner kan söka 

fullgott medlemskap.  

Enskilda personer kan genom att betala medlemsavgift bli stödjande medlemmar utan beslutanderätt. 

Enskild medlem kan ej väljas som styrelseledamot.  

 

4. Styrelse, revisorer och valberedning  

Styrelsen skall bestå av ordförande samt 4 ledamöter. Ordförande väljs på ett år och ledamöter på två 

år. Styrelsen utser kassör och sekreterare inom sig vid ett konstituerande styrelsemöte.  

Ledamöterna skall representera olika organisationer/institutioner med geografisk spridning. Styrelsen 

har rätt att adjungera representanter från medlemsorganisation/institution till styrelsemöten.  

Styrelsen sammankallas av ordföranden på eget initiativ eller på begäran av minst två ledamöter.  

Styrelsen är beslutsmässig när minst 3 ledamöter deltar vid möte.  

Styrelsen upprättar årligen verksamhetsberättelse och bokslut. 

Föreningens firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.  

Styrelsens förvaltning granskas av två av årsmötet valda revisorer. Dessa väljs på ett år. 

Årsmötet väljer varje år två personer till valberedning. Det åligger valberedningen att ta hänsyn till 

ovanstående vid förslag av nya styrelseledamöter. Valberedning väljs på ett år. 

Dessutom väljs vid årsmötet 2 suppleanter på vardera år.  

 

5. Verksamhetsår och räkenskapsår  

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår följer kalenderår. 



6. Årsmöte  

Årsmöte hålls årligen före 31 maj i samband med konferens eller liknande arrangemang som 

genomförs av medlemmar eller annan aktör. Förslag på konferens/arrangemang tas fram av styrelsen. 

Vid årsmötet bestäms nästa års konferensarrangör och ort.  

Extra föreningsmöte hålls då styrelsen eller revisor anser det befogat eller då minst 50% av 

medlemsorganisationer så begär.  

Medlemmarna skall kallas till årsmöte minst en månad i förväg genom skriftligt utskick/inbjudan. 

Även stödjande medlemmar skall inbjudas.  

Vid årsmötet upprättas en röstlängd där varje medlemsorganisation/institution har en röst. Stödjande 

medlemmar har ej rösträtt men yttranderätt.  

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.  

 

Vid årsmötet gäller följande dagordning:  

1. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning  

2. Upprop, kontroll av röstlängd  

3. Fastställande av dagordning  

4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet  

5. Val av två justerare tillika rösträknare  

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut  

7. Föredragning av revisionsberättelse  

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

9. Val av styrelseordförande  

10. Val av styrelseledamöter samt suppleanter  

11. Val av revisorer  

12. Val av valberedning  

13. Motioner.  

14. Fastställande av plattform  

15. Fastställande av verksamhetsplan  

16. Fastställande av årsmötesarrangör för nästkommande verksamhetsår  

15. Fastställande av medlemsavgifter  

16. Mötets avslutande  

 

 



7. Stadgeändring  

Stadgeändring får endast ske vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena kan vara extra 

årsmöte, minst två veckor efter ordinarie årsmöte och skall särskilt nämnas i kallelse till dessa. För 

antagande krävs minst 2/3 av angivna röster.  

 

8. Upplösning  

Beslut om föreningens upphörande eller uppgående i annan förening fattas på samma sätt som 

stadgeändring. Vid föreningens upphörande skall anslagna medel överlämnas till annan 

sammanslutning med likartade intressen efter samråd med anslagsgivande organ och årsmötet. Övriga 

tillgångar fördelas enligt årsmötesbeslut. 

 

 

 

 

 

 


