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Syfte och ändamål 

 
§ 1 Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer är en regional samverkansgrupp för 

kommunala förvaltningschefer inom kultur, idrott och fritid i Stockholms län samt Region 

Gotland. 

 
§ 2 Föreningens ändamål är att arbeta för regional samverkan inom kultur, idrott och fritid. 

Genom kurser, konferenser, studiebesök och andra möten medverkar föreningen till 

kompetensutveckling och utbyte av erfarenheter. 

 
§ 3 Inom föreningen kan bildas nätverk inom föreningens intresseområden. Medlemmar i 

dessa nätverk har inte medlemskap i föreningen, men kan medverka till och delta i det 

kursutbud som föreningen varje år presenterar, och på andra sätt bidra till en 

verksamhetsutveckling inom föreningens intresseområde. Styrelsen godkänner och fastställer 

nätverk vars verksamhet ska redovisas i föreningens verksamhetsplan och 

verksamhetsberättelse. 
 

 
 

Medlemskap 

 
§ 4 Medlemskap beviljas kommunal förvaltningschef eller motsvarande inom kultur, idrott 

och fritid i Stockholms län samt Region Gotland och har rösträtt vid årsmötet. Om medlem 

lämnar sin befattning upphör medlemskapet i föreningen. 

 
§ 5 Medlem som gjort långvariga insatser som medlem i föreningen, exempelvis varit 

ordförande i föreningen under flera perioder, kan av årsmötet utses till hedersmedlem. 

Hedersmedlem inbjuds att delta på årsmötena, men saknar rösträtt. 

§ 6 Medlem som gått i pension som medlem i föreningen kan bli veteran i föreningen. 

Veteraner har medlemskap, men saknar rösträtt. Veteraner inbjuds att delta på årsmöten. 
 
 
 
 
Medlemsavgift 

 
§7 Medlemsavgift betalas årligen med det belopp som fastställs av årsmötet. Avgiften ska 

vara betald före kalenderårets utgång. Medlem som inte betalat avgiften inom fastställd tid har 

förverkat sitt medlemskap. Hedersmedlem och veteran betalar en lägre medlemsavgift, som 

fastställs av årsmötet. 



Möten 

 
§ 8 Föreningens årsmöten ska hållas senast under april månad på tid och plats som styrelsen 

beslutar. Datum för årsmötet ska senast den 1 januari meddelas på föreningens hemsida. 

Kallelse till årsmötet ska skickas ut genom e-post eller på annat direkt sätt senast två månader 

i förväg. Motioner till årsmötet ska ha kommit till styrelsen senast den 31 januari. Handlingar 

till årsmötet – motioner med styrelsens yttrande, styrelsens förslag, verksamhetsberättelse, 

förvaltningsberättelse och valberedningens förslag – ska skickas ut senast 14 dagar före 

årsmötet. 

 
§ 9 Utöver årsmötet hålls årligen minst två chefsmöten till vilka förvaltningschefer eller 

motsvarande bjuds in. 

 
§ 10 Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas: 

1. Fråga om mötet utlysts i tid 

2. Val av mötesfunktionärer: 

a.   Ordförande 

b. Sekreterare 

c.   Två (2) justerare tillika rösträknare 
 

 

3. Fastställande av dagordning och röstlängd 

4. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse 

5. Revisorernas berättelse 

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

7. Val av ordförande för föreningen på ett (1) år 

8. Val av halva antalet två (2) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år 

9. Val av två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant för en tid av ett (1) år 

10. Val av två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett(1) år, varav en väljs till 

ordförande 

11. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år 

12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 

13. Övriga ärenden som stadgeenligt väckts av medlem eller styrelsen 
 

 
 

§11 Vid såväl årsmöten som styrelsesammanträden fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika 

röstetal gäller ordförandes röst som utslagsröst. Vi personval avgör lotten. 
 

 
 

Styrelsen och förvaltning 

 
§ 12 Styrelsen består av ordförande och fyra (4) övriga ledamöter. Styrelsen har därutöver 

möjlighet att på förslag från föreningens nätverk adjungera en (1) ledamot från respektive 

nätverk till styrelsen. Adjungerade ledamöter har förslagsrätt men inte rösträtt i styrelsen. 

 
§ 13 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. 

 
§ 14 Styrelsen är beslutsmässig då minst tre (3) ledamöter är närvarande. 

 
§ 15 Kalenderåret utgör räkenskapsår. 



Extra årsmöte 

 
§ 16 Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när 

minst 1/3 v föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av 

begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På 

extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. Kallelse till årsmötet 

ska skickas ut genom e-post eller på annat direkt sätt senast tre veckor i förväg. 
 

 
 

Stadgeändring 

 
§ 17 Ändring av dessa stadgar förutsätter beslut med två tredjedels majoritet på ett ordinarie 

årsmöte. 
 

 
 

Upplösning 

 
§ 18 Upplösning av föreningen kan endast ske om beslut om detta fattas vid två på varandra 

följande ordinarie årsmöten. 

 
§ 19 Föreningens tillgångar fördelas vid upplösning på de kommuner som då är 

representerade i föreningen. 

------------------------------- 


