
 

 

 
 
        Stadgar för Föreningen SäffleOperan 
 
 
      1§ 
Föreningens namn är ”SäffleOperan” 
 
 
      2§ 
Föreningen har till ändamål 
-   Att bereda medlemmarna tillfälle att under kvalificerad ledning utöva musik och teater. 
-  Att utveckla och stödja de talanger som framkommer. 
- Att inom ramen för föreningens resurser verka för att sprida god musik och teater.  

 
           3§  

Föreningens organ är: Föreningsstämma, styrelse, revisorer, valberedning. 
 
      4§ 
Till medlem i föreningen må antas den som visar intresse för och aktivt vill delta i föreningens 
verksamhet. Icke aktiv medlem kan bli ”stödjande medlem”. 
 
      5§ 
5§ Föreningensstyrelse består av föreningens ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, samt 
3 övriga ledamöter jämte 2 suppleanter. Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs växelvis på två 
år. Föreningens ordförande väljs dock på ett år. 
 
Föreningens ordförande och vice ordförande väljs vid stämma. Styrelsen fördelar övriga poster 
inom sig.  
 
Valberedningen skall bestå av två personer. 
 
      6§ 
Styrelsen har sitt säte i Säffle. 
 
      7§ 
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handlar dessa angelägenheter samt 
beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden angående vilka ej annorlunda bestämmes i dessa 
stadgar. 
 
Det åligger styrelsen: 
-att verkställa av föreningsstämma fattade beslut. 
 
-att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper.  
 
-att till årsstämma och kulturnämnden angiva årsredovisning för senast tilländalupna räkenskapsår, 
samt avge förslag på budget för nästkommande verksamhetsår.  
 
-att verka för föreningens ändamål i enlighet med föreningens allmänna målsättning. 



 

 

  
-att pröva eventuella frågor om uteslutning av medlem. 
 
Föreningsstyrelsen kan utesluta medlem som uppenbart motarbetar föreningens syfte eller 
verksamhet. För uteslutning fordras att minst 2/3 av styrelsen röstar för en uteslutning. 
 
      8§ 
Styrelsen sammanträder när ordföranden så finner det erforderligt, eller när två av styrelsens övriga 
ledamöter det begär. Kallelse med föredragningslista skall i god tid före sammanträde tillsändas 
ledamöter och suppleanter. Förfall skall omedelbart anmälas. Suppleanterna skall i möjligaste mån 
deltaga i samtliga styrelsesamanträden. Suppleant som ej tjänstgör för ordinarie ledamot, äger rätt 
att delta i överläggningarna men ej i besluten.  
 
      9§ 
Styrelsen är beslutsmässig då minst 5 ledamöter är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med 
enkel röstvikt. Ordförande har utslagsröst. Omröstning inom styrelsen sker öppet. Vid personval 
skall dock sluten omröstning ske. Styrelsens protokoll justeras av ordförande jämte en ledamot. 
 
      10§ 
Föreningens verksamhetsår omfattar ett kalenderår. Styrelsens årsredovisning skall senast den 1 
februari överlämnas till föreningens revisorer. 
 
      11§ 
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall årligen granskas av en utsedd revisor, som 
väljs av stämman. För revisorn utses en suppleant. Revisorn skall senast den 15 februari avge 
berättelse över sin granskning. 
 
      12§ 
Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas å stämma. 
Årligen i Mars månad avhålls en ordinarie stämma, benämd årsstämma.  
 
För behandling av visst ärende skall extra stämma hållas, när styrelsen finner erforderligt, eller då 
det med angivande av anledning begärs av minst 10 % av medlemmarna. 
 
Skriftlig kallelse till stämma, via e-post eller fysiskt brev, skall avsändas till samtliga medlemmar 
senast två veckor före ordinarie stämma, och senast en vecka före extra stämma. I kallelse till 
stämma skall föredragningslista upptagande de ärenden, som skall å stämman förekomma till 
behandling, ingå. 
 
      13§ 
Vid årstämma skall följande ärenden förekomma: 
 

1.  Upprättande av röstlängd 
2.  Val av funktionärer till stämman 
3.  Val av 2 justeringsmän, tillika vid behov fungerande som valkontrollanter 
4.  Fråga om stämmans behöriga utlysande 
5.  Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret 

          6.  Revisorernas berättelse för samma tid 
 



 

 

 7.  Fråga om balansräkningens fastställande samt disposition av tillgängliga  
              vinstmedel 
 8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 
 9.  Val av valberedningen för kommande verksamhetsår 
       10.  Beslut om årsavgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår 
        11.  Val av styrelseledamöter och suppleanter 
        12.  Val av revisor och suppleant 
        13.  Behandling av ärende, som styrelsen hänskjutit till stämman eller                          
              enskild ledamot föreslagit till behandling 
       
Ärende, som ej varit upptaget på föredragningslistan, må ej å stämman företagas till avgörande. 
 
      14§ 
Stämman skall alltid hållas inom Säffle kommun. 
Förhandlingarna leds av till stämman vald ordförande. 
Protokollet justeras av ordföranden jämte två ledamöter. 
Vid stämman har varje ledamot en röst. 
 
 
Omröstningen sker öppet utom vid val där sluten omröstning skall äga rum om någon så begär. 
Beslut fattas där ej annat bestäms av dessa stadgar, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller 
den mening som ordföranden biträder, dock sker vid val avgörande genom lottning. Ledamot av 
styrelsen äger icke rätt deltaga i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsårgärd, för vilken han är 
ansvarig, och ej heller i val av revisorer. 
 
      15§ 
Medlem erlägger årsavgift, vars storlek bestäms av årsstämman.  
 
      16§ 
Beslut om ändring av dessa stadgar och upplösande och upplösande av föreningen är ej giltig, med 
mindre än att beslut fattas av två varandra följande stämmor, därav minst två tredjedelar av de 
röstande. Kallelse till stämman må ej ske, innan första stämman hållits. 
 
      17§ 
Stämma, som slutligen upplöser föreningen, beslutar även om disposition av dess egendom. Denna 
må under inga omständigheter fördelas bland ledamöterna.  
 
      18§ 
Dessa stadgar ändrades senast vid årsmötet 2017-03-17. Ändringen avsåg former för kallelse till 
årsstämma (12§, 3:e stycket) och beslut var därmed taget vid 2 på varandra följande årsstämmor 
(2016 och 2017) varför ändring kan träda ikraft. 


