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Stadgar för Pride Lysekil, Ideell förening. 
Organisationsnummer: 802508-4925 

med hemort i Lysekil 
Bildad 2016 

 
 
Allmänna bestämmelser 

 
 

1§ Ändamål 
Föreningens ändamål är att arbeta för att alla, oavsett sexualitet, könsidentitet, etnicitet, 
funktion, ålder eller religiös åskådning, skall ha samma rättigheter, skyldigheter samt lika 
möjlighet att leva och verka.  
Föreningen skall bedriva ideell och icke vinstdrivande verksamhet för HBTQ+ personers 
ökade acceptans i samhället. 
 

2§ Sammansättning 
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. 
 

3§ Beslutande organ 
Föreningens beslutande organ är, i rangordning: Årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 
 

4§ Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter, förslagsvis ordförande och vice 
ordförande. 
 

5§ Verksamhets- och räkenskapsår 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår, 1 januari till 31 december. 
 

6§ Stadgetolkning 
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är 
förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får 
frågan avgöras av styrelsen.  
 

7§ Interna tvister 
Tvister mellan medlem och föreningen, medlem och medlem eller mellan styrelseledamöter 
skall i första hand lösas internt.  
Vid tvist mellan medlemmar skall styrelsen agera medlare. 
Vid tvist mellan ledamöter skall opartiska styrelsemedlemmar agera medlare, i fall där 
styrelsen är inkapabel skickas ärendet vidare till årsmötet, alternativt extra årsmöte. 
Vid tvist mellan medlem och föreningen skall styrelsen agera medlare, i fall där styrelsen är 
inkapabel skickas ärendet vidare till årsmötet, alternativt extra årsmöte. 
 
 

8§ Stadgeändring 
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Föreningens stadgar bör ses över av styrelsen inför årsmöte, eventuella ändringar skall 
röstas igenom vid årsmöte med enkel majoritet.  
 

9§ Upplösning av föreningen 
Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas vid två på varandra följande årsmöten 
med minst tre månaders mellanrum. 
Vid upplösning skall föreningens tillgångar doneras till Allan Hellmans minnesfond och 
föreningens handlingar skall arkiveras på lämplig plats. 
 
 
Föreningens medlemmar 

 
10§ Medlemskap 

Föreningens medlemmar betalar eventuell medlemsavgift. Medlemmar skall följa 
föreningens stadgar och föreskrifter. Styrelsen ska godkänna alla medlemskap.  
Eventuell medlemsavgift fastställs av årsmötet. 
 

11§ Utträde 
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses 
därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat eventuell 
medlemsavgift senast den 31 december får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. 
Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.  
 

12§ Uteslutning 
Styrelsen kan utesluta medlem som allvarligt skadat föreningens verksamhet och/eller dess 
anseende eller om andra allvarliga skäl finns. Beslut fattas av styrelsen med enkel majoritet 
och under sluten omröstning. Medlemmen måste ges tillfälle att yttra sig inför styrelsen 
innan beslut om uteslutning fattas. Medlemmen har rätt att överklaga beslutet på 
nästkommande årsmöte. 
 

11§ Medlemmars rättigheter och skyldigheter 
Medlem 
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för 
medlemmarna samt årsmöte och extra årsmöte 
• har rätt att lämna motioner till årsmöte och extra 
årsmöte 
• har rätt till information om föreningens 
angelägenheter  
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid 
upplösning av föreningen  
• skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av 
föreningsorgan  
• skall betala eventuell medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter 
som beslutats av föreningen  
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Årsmöte och extra årsmöte 
 

12§ Tidpunkt och kallelse 
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före 
utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. 
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet 
tillställas medlemmarna via mail. Kallelsen skall innehålla tid, plats 
samt dagordning. Om stadgeförändringar skall behandlas i proposition 
skall detta framgå av kallelsen.  
 

13§ Motioner och propositioner 
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. 
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor 
före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över 
förslaget.  
 

14§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt 
Registrerad och närvarande medlem som under mötesåret fyller lägst 13 
år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas 
genom ombud.  
Samtliga medlemmar har yttrande- och förslagsrätt på mötet.  
  

15§ Beslut och omröstning 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter 
omröstning (votering). Omröstning avgörs genom enkel majoritet. Enkel 
majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom 
relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit 
högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster 
förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val 
krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna 
röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det 
skall dock val ske slutet. Vid händelse av lika röstetal avgör lotten. Beslut 
bekräftas med klubbslag.  
 

16§ Valbarhet 
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av 
föreningen. Två personer av vald styrelse skall vara minst 18 år gamla. 
Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller 
till valberedningen i föreningen. 

 

 

17§ Ärenden vid årsmöte 
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1. Årsmötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 
4. Val av årsmötespresidium 

- Mötesordförande 
- Mötessekreterare 
- Protokolljusterare 
- Rösträknare 

5. Fastställande av dagordningen. 
6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Propositioner 
11. Motioner 
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 
13. Val:  

- Styrelse 
- Faställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen 
- Ordförande 
- Kassör 
- Övriga ordinarie ledamöter (vice ordförande, sekreterare) 
- Ersättare 

- Valberedning 
- Eventuella revisorer 
- Eventuella arbetsgrupper/övriga förtroendevalda. 

14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 
15. Mötets avslutande 

18§ Extra årsmöte 
Styrelsen skall kalla till extra årsmöte om den finner det nödvändigt. Styrelsen skall kalla till 
extra årsmöte om revisorerna så begär. 
Extra årsmöte får endas behandla den eller de frågor som föranlett mötet vilket skall framgå i 
kallelsen. Extra årsmöte skall hållas senast fem veckor efter det att begäran om sådant kommit 
styrelsen tillhanda. Extra årsmöte får inte hållas förens minst tre månader förflutit sedan 
ordinarie årsmöte eller extra årsmöte hölls. Detta gäller inte om det begärs av en revisor, 
utifrån dennes granskande verksamhet. 
Kallelse till extra årsmöte skall vara medlemmar tillhanda senast två veckor före extra 
årsmötet. Kallelse skall innehålla uppgifter om datum, tid, plats och dagordning.  
 

 

 

 

 

19§ Ärenden vid extra årsmöte 
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1. Årsmötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 
4. Val av årsmötespresidium 

- Mötesordförande 
- Mötessekreterare 
- Protokolljusterare 
- Rösträknare 

5. Fastställande av dagordningen. 
6. De frågor som föranlett det extra årsmötets utlysande 
7. Övriga frågor (ej beslutsfattande) 
8. Mötets avslutande 

Revisorer
 

20§ Revision 
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och 
styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. 
Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall 
vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens 
förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till 
styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.  

Styrelsen
 

21§ Sammansättning 
Styrelsen skall består av minst tre, max tio styrelseledamöter, inklusive ordförande, kassör och 
andra eventuella benämnda poster. Valbar till styrelsen är endast medlemmar av föreningen. 
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt av årsmötet 
fastställd turordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

22§ Styrelsen åligganden 
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för 
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föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för 
föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det 
åligger styrelsen särskilt att  
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande 
regler iakttas  
• verkställa av årsmötet fattade 
beslut  
• planera, leda och fördela arbetet inom 
föreningen  
• ansvara för och förvalta föreningens 
medel  
• tillställa revisorerna räkenskaper mm 
enligt 20 §  
• förbereda 
årsmöte  
• ha minst fem protokollförda möten per år 
• överlämna verksamhets- och ekonomisk berättelse över 
föreningens verksamhet under det gångna 
verksamhetsåret 
• överlämna verksamhetsplan och budget för kommande 
verksamhetsår. 
 

23§ Kallelse, beslutsmässighet och omröstning 
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter 
har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva 
antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga 
ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal avgör lotten. Röstning får inte ske genom 
ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig 
omröstning eller vid telefonsammanträde. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll 
skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande 
mening skall antecknas till protokollet. 
 

24§ Överlåtelse av beslutanderätten 
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden 
till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat 
beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.  
 

Stadgarna reviderades 2019 
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