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Kallelse

Välkomna till Kulturens förbundsstämma 2021!
Datum
Tid

Lördagen den 22 maj 2021
Klockan 11.00 – 15.00

Digitalt möte via Zoom med digitalt voteringssystem (Suffra)
Kulturens Bildningsverksamhet inbjuder till förbundsstämma.
Förbundsstämman består av ombud utsedda av stiftarna, medlemsorganisationer och
Kulturens regioner. Stiftarna har rätt att representeras med tre (3) ombud vardera,
medlemsorganisationer och Kulturens regioner har rätt att representeras av två (2)
ombud vardera.
Stiftarorganisationer är Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Riksförbundet för
Unga Musikanter, Svenska Folkdansringen, Sveriges Körförbund, Sveriges
Orkesterförbund och Sveriges Spelmäns Riksförbund. Medlemsorganisationer är
Folk You, Föreningen Sveriges Körledare, Kammarmusikförbundet, Kontaktnätet,
Riksförbundet Visan i Sverige, Svensk Jazz, Svensk Musik med Mission, Svenska
Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Sveriges Film- och Videoförbund, Sveriges
Unga Blåsare, Ung Media Sverige och Ung Teaterscen. Kulturens regioner: Region
Norr, Region Mitt Norr, Region Mitt, Region Öst, Region Väst och Region Syd.
Anmälan om ombud skall skickas till info@kulturens.se snarast. Handlingarna
kommer att finnas på Kulturens hemsida under fliken ”Om Kulturens”, välj sedan
”Organisation”, handlingarna skickas digitalt till de ombud som efterfrågar det.
Anmälda som önskar lära sig mer om Zoom och voteringssystemet kommer inbjudas
till ett digitalt utbildningstillfälle tisdag 18 maj eller onsdag 19 maj 2021 klockan 18.00
– 19.00.
Ombud svarar själva för eventuella kostnader för sin medverkan på mötet.
Välkomna!
Förbundsstyrelsen för Kulturens Bildningsverksamhet

Föredragningslista Kulturens förbundsstämma 2021-05-22
1.

öppnande samt fastställande av röstlängd

2.

fråga om mötets behöriga utlysande

3.

val av stämmofunktionärer: ordförande, sekreterare, två justerare samt två
rösträknare

4.

fastställande av föredragningslista för stämman

5.

behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser och
årsredovisningar för de senaste två verksamhetsåren

6.

behandling av revisorernas berättelser för de senaste två
verksamhetsåren

7.

fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årens
resultat

8.

fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning

9.

anmälan/inval av nya medlemmar

10.

uteslutning av medlemmar

11.

fastställande av medlemsavgift

12.

ärenden som väckts av förbundsstyrelsen

13.

motioner som inkommit i föreskriven ordning

14.

fastställande av Kulturens verksamhetsinriktning för de två kommande
verksamhetsåren

15.

valberedningens förslag om arvode för förbundsstyrelsens valda ledamöter

16.

fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen

17.

fastställande av Kulturens budget för de två kommande verksamhetsåren

18.

val av förbundsordförande tillika förbundsstyrelsens ordförande

19.

val av ledamöter i förbundsstyrelsen

20.

val av revisorer jämte personliga ersättare

21.

val av ledamöter och suppleanter i valberedningen och valberedningens
sammankallande

22.

eventuella tillägg

23.

stämmans avslutande

Arbetsordning Kulturens Förbundsstämma 2021
1. Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, beslutsmässighet
”§9 Förbundsstämma
Förbundsstämma består av ombud utsedda av stiftarna, medlemsorganisationer och
regionerna. Stiftarna har rätt att representeras med tre (3) ombud vardera, regionerna
har och övriga medlemsorganisationer har rätt att representeras av två (2) ombud
vardera. Stämman är beslutför med lägst hälften (50 procent) av antagna medlemmar
(enligt § 6) är närvarande. Varje ombud har en (1) röst. Samarbetspart har närvarooch yttranderätt, men ej rösträtt.”
”§ 9.3 Yttrande- och förslagsrätt
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer utsedda ombud, förbundsstyrelsens
ledamöter, samt revisorerna. Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer även
sammankallande och övriga ledamöter i valberedningen, i de ärenden valberedningen
berett. Närvaro och yttranderätt tillkommer Kulturens föredragande tjänstemän samt
efter förbundsstämmans samtycke annan närvarande.”
2. Mötesverktyg
Zoom är videoverktyget för att se och höra varandra. Suffra är årsmötesverktyget vi
kommer använda. Suffra används för att genomföra omröstningar, ställa upp sig på
talarlistan med mera.
3. Talarlista och tidsbegränsningar
3.1 Enkel talarlista
Förbundsstämman använder sig av enkel talarlista. Talarlista i Suffra används.
3.2 Presentation
Talare ska säga sitt namn och vilken organisation den representerar. Talare som
hänvisar till tidigare talare bör tilltala den personen med namn.

3.3 Talartid
Det finns ingen taltidsbegränsning, men kan införas på mötet.
4. Röstlängd och beslut
4.1 Röstlängd
Röstlängd upprättas i början av mötet i suffra genom närvarokontroll. Röstlängden
justeras vid behov. Avviker ombud ska detta meddelas muntligt till mötesordförande.
4.2 Beslutsordning
Beslut sker med enkel majoritet förutom vid stadgeändring.
Stadgeändring kan ske på två (2) sätt.
Enhälligt beslut vid ordinarie förbundsstämma, eller med två tredjedels majoritet,
med likalydande beslut, vid två på varandra följande förbundsstämmor, varav minst
en ordinarie förbundsstämma, med minst sex (6) månader emellan.
Alla omröstningar sker i Suffra. Personval sker slutet i Suffra.
4.3

Beslut

Ett beslut som fattas på mötet träder i kraft omedelbart om ingenting annat anges i
beslutet. Omvänd eller tyst acklamation tillämpas. Förbundsstyrelsen föreslår att
beslut om nya stadgar träder i kraft i början på kommande månad efter slutligt beslut.
4.3.1 Val
Vid val används sluten votering.
Valberedningen har satt ett nomineringsstopp men i stadgan är detta inte reglerat
vilket innebär att kandidatur på plats kan ske.
Om det finns flera valbara kandidater till styrelsen får man endast rösta med fullt
förslag, alltså det antalet styrelseposter enligt tidigare beslut på förbundsstämman,
inte styckvis utan alla tio på en gång.

4.3.2 Val till valberedning
Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter och två suppleanter. Val kan även
ske från förslag från årsmötet.
5. Ordningsfrågor
5.1 Replik
Mötesordföranden får ge den som blivit direkt tilltalad i debatten en replik. Replik
ska begäras i omedelbar anslutning till att någon har blivit direkt tilltalad. Replik
begärs genom replik-knappen i Suffra.
5.2 Ordningsfråga
Ordningsfråga bryter pågående sakdebatt och avgörs direkt innan annan fråga tas
upp till behandling. En ordningsfråga berör mötesformalia eller andra förutsättningar
för mötets genomförande. Ordningsfråga begärs genom ordningsfråga i Suffra.
5.3 Sakupplysning
Sakupplysning är en begäran om att tillföra konkreta fakta till debatten och begärs
genom ordningsfråga i Suffra. Mötespresidiet avgör hur sakupplysningen ska
behandlas. En sakupplysning är faktamässiga svar på kortare frågor och ska inte
innehålla argument eller diskussion.
5.4 Streck i debatten
Stäck i debatten är en ordningsfråga. Omvänd eller tyst acklamation tillämpas.
6. Reservation
Om en eller flera motsätter sig ett beslut kan dessa lämna in en reservation mot detta.
Anmälan om reservation mot beslut ska inkomma muntligt till mötespresidiet i
samband med behandling av frågan beslutet berör och ska innehålla vilka som ingår i
reservationen. Reservationen i fråga redogörs muntligt i samband med att punktens
votering är avslutad.
7. Nomineringar under mötet
Om du vill nominera personer görs detta genom att lägga ett yrkande på
dagordningspunkten i Suffra. Du skriver ingen motivering utan endast personens
namn. Kandidaten ska vara vidtalad.
8. Teknik-tips och vanliga frågor

Tänk på
·
Antingen har du Zoom och Suffra på datorn och växlar mellan fönsterna eller
så har du två olika skärmar/enheter.
·
Ha gärna ett headset, då hörs du bäst och vi hör dig bättre.
·
Om ni sitter tillsammans - ha en bra kamera där ni syns och ha Zoom på
endast en dator. Alla som röstar måste ha en egen enhet för att kunna rösta i Suffra.
·
Tänk på att ha belysning i ansiktet och inte i nacken.
·
Det är långa dagar, ha laddare till din utrustning (dator/läsplatta/telefon).
Vanligaste tekniska problemen
Du hörs inte - på pilen upp vid knappen “mute” i Zoom hittar du olika in- och
utgångar för ljud, testa att ändra.
Ljudet svajar. Stäng av din egen video så sparar du kapacitet.

Punkt 9

Anmälan/inval av nya medlemmar
Förbundsstämman 2019-05-25 beslutade att ge förbundsstyrelsen mandat att välja in nya
medlemmar.
Inga nya medlemsorganisationer sedan förbundsstämman 2019

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att ge förbundsstyrelsen mandat att välja in nya
medlemsorganisationer fram till och med nästa förbundsstämma.

Punkt 10

Uteslutning av medlemmar
Förbundsstämman 2019-05-25 beslutade att ge förbundsstyrelsen mandat att utesluta
medlemsorganisationer.
Inga uteslutningar sedan förbundsstämma 2019

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att ge förbundsstyrelsen mandat att utesluta
medlemsorganisationer fram till och med nästa förbundsstämma.

Förslag till förbundsstämman 2021-05-22

Förslag till medlemsavgift
Medlemsavgiften är 1 500 kronor per medlem och år. Förbundsstyrelsen föreslår
förbundsstämman att besluta om oförändrad medlemsavgift.

Stadgar för Kulturens Bildningsverksamhet
Fastslagna stadgar

Kansliförslag

§ 1 Namn
Föreningens namn är Kulturens Bildningsverksamhet, (organisationsnummer
802435-1689) förkortat och nedan kallat Kulturens.
Kulturens är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation.
Kulturens är och skall verka som ett studieförbund.
Kulturens säte är Stockholm
Kulturens verksamhetsområde är Sverige.

§ 1 Namn
Föreningens namn är Kulturens Bildningsverksamhet, organisationsnummer
802435–1689, förkortat och nedan kallat Kulturens.
Kulturens är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation.
Kulturens är och ska verka som ett studieförbund.
Kulturens säte är i Sundbyberg, Sverige.

§ 2 Ändamål
Kulturens är instiftad av sex (6) amatörkulturorganisationer med syfte att bedriva
fri och frivillig folkbildningsverksamhet.
Kulturens skall
- bedriva studiecirkelverksamhet och andra folkbildningsaktiviteter,
- med kultur som medel främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och
kulturell mångfald,
- ha särskild fokus på ideella kulturutövares behov av utveckling både av
verksamheternas kvalitet och deras omfattning.
Kulturens har ett särskilt ansvar för att öka förståelse och samverkan mellan olika
verksamhetsinriktningar, stimulera kunskapsutveckling och på olika sätt verka för
kulturens utveckling.

§ 2 Ändamål
Kulturens är instiftad av sex (6) kulturorganisationer med syfte att bedriva fri
och frivillig folkbildningsverksamhet i Sverige.
Kulturens ska
- bedriva studiecirkelverksamhet och andra folkbildningsaktiviteter,
- genom folkbildningen främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet
och kulturell mångfald,
- ha särskild fokus på ideella kulturutövares behov av utveckling både av
verksamheternas kvalitet och deras omfattning.
Kulturens har ett ansvar för att öka förståelse och samverkan mellan olika
verksamhetsinriktningar, stimulera kunskapsutveckling och på olika sätt verka
för kulturens utveckling.

Kulturens vill
− främja allas möjlighet att delta i kulturverksamheter och själva vara skapande,
− utbilda medlemmar i anslutna organisationer och andra intresserade för
uppgifter i föreningsliv, kulturverksamheter och samhälle,
− vara en resurs för ökad delaktighet och valfrihet i utbildning och kulturliv för
alla.

Kulturens vill
− främja allas möjlighet att delta i kulturverksamheter och själva vara
skapande,
− utbilda medlemmar i anslutna organisationer och andra intresserade för
uppgifter i föreningsliv, kulturverksamheter och samhälle,
− vara en resurs för ökad delaktighet och valfrihet i utbildning och kulturliv
för alla.

§ 3 Målgrupp
Målgruppen för Kulturens är utövare av kultur i hela landet som söker lärande
och utveckling i folkbildningens anda. Prioriterade är medlemmar i
stiftarorganisationer eller i övriga medlemsorganisationer.

§ 3 Målgrupp
Målgruppen är utövare av kultur i hela landet som söker lärande och
utveckling i folkbildningens anda. Medlemmar i medlemsorganisationerna
prioriteras.

§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 5 Firmateckning
Kulturens firma tecknas av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen får utse en eller
flera personer att gemensamt eller var för sig teckna förbundets firma.

§ 5 Firmateckning
Kulturens firma tecknas av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen har rätt att
utse en styrelseledamot, chefstjänsteperson eller någon annan att företräda
förbundet och teckna dess firma. Förbundsstyrelsen kan när som helst
återkalla teckningsrätten.

§ 6 Medlemmar och medlemskap
Kulturens medlemmar är stiftarorganisationer, övriga medlemsorganisationer och
regioner inom Kulturens.
Som medlem i Kulturens kan antas rikstäckande ideell kulturorganisation som
önskar arbeta i den anda som uttrycks i Kulturens stadgar och policydokument.

§ 6 Medlemmar och medlemskap
Kulturens medlemmar är kulturorganisationer och regioner inom Kulturens.
Som medlem i Kulturens kan antas rikstäckande ideell kulturorganisation som
vill bedriva folkbildningsverksamhet i enlighet med Kulturens stadgar och
policydokument.

6.1 Stiftarorganisationer
Stiftarorganisationerna är Riksförbundet Unga Musikanter, Riksförbundet för
Folkmusik och Dans, Svenska Folkdansringen, Sveriges Körförbund, Sveriges
Orkesterförbund och Sveriges Spelmäns Riksförbund. I § 9 stadgas särskilda
bestämmelser som rör stiftarorganisationerna.

§ 6.1 Stiftarorganisationer
Stiftarorganisationerna är RUM - Riksförbundet Unga Musikanter,
Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD), Svenska Folkdansringen,
Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund (SOF) och Sveriges Spelmäns
Riksförbund (SSR). Stiftarorganisationerna har samma rättigheter och
skyldigheter som medlemsorganisationerna där inte annat anges.

§ 6.2 Medlemsorganisationer och regioner
§ 6.2 Medlemsorganisationer
Medlemskap erhålls via inval vid förbundsstämma. Förbundsstämman kan för
a) Medlem förbinder sig att följa Kulturens stadgar och policydokument.
mandatperioden delegera beslut om inval av nya medlemmar till
förbundsstyrelsen. Ansökan om medlemskap ställs skriftligen till förbundsstyrelse b) Medlemskap för kulturorganisation beviljas av förbundsstyrelsen.
senast sex månader före medlemskapet kan träda i kraft. Medlem i Kulturens
Anmälan om nya medlemmar ska ske vid förbundsstämman. Beslut om
förbinder sig att följa Kulturens stadgar och policydokument. Anmälan om
medlemskap kan inte överklagas av sökande. Förbundsstyrelsen ska
inkomna medlemsansökningar skall ske vid förbundsstämman.
motivera avslag. Sökande kan återkomma med ny ansökan efter
genomförd anpassning.
Medlem betalar årligen av förbundsstämma beslutad medlemsavgift.
c) Medlem ska årligen betala den medlemsavgift som beslutas av
Medlem som inte uppfyller villkoren för medlemskap eller som inte efterlever
förbundsstämman.
Kulturens stadgar och värdegrund kan efter prövning av förbundsstyrelsen
uteslutas på förbundsstämman. Förbundsstämman kan för mandatperioden
d) Medlem som inte uppfyller villkoren för medlemskap eller som inte
delegera beslut om uteslutning till förbundsstyrelsen.
efterlever Kulturens stadgar och policydokument kan, efter utredning
uteslutas genom beslut av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens ska,
Medlem som önskar lämna Kulturens ska skriftligen anmäla detta till
innan beslut om uteslutning fattas, ge organisationen tillfälle att skriftligt
förbundsstyrelsen. Utträde kan ske först sedan alla skyldigheter mot Kulturens
yttra sig. I beslutet om uteslutning ska de skäl som ligger till grund för
fullgjorts och tidigast vid nästkommande kalenderårsskifte.
uteslutningen redovisas. Förbundsstyrelsens beslut kan överklagas till
förbundsstämman av den berörda medlemmen inom tre månader efter
förbundsstyrelsens beslutsdatum. Överklagan ställs skriftligen till
förbundsstyrelsen. Om överklagan sker ska den berörda medlemmen vara
avstängd från all verksamhet och tilldelning av medel fram till
förbundsstämmans prövning. När förbundsstämman behandlar ärende
om uteslutning har en företrädare från medlemsorganisationen rätt att
yttra sig.
e) Medlem som önskar lämna Kulturens ska skriftligen anmäla detta till
förbundsstyrelsen. Utträde kan ske först sedan alla skyldigheter mot
Kulturens fullgjorts och tidigast vid nästkommande kalenderårsskifte.
§6.3 Regioner
a) Regioner som inrättas av förbundsstyrelsen är medlemmar i Kulturens.
b) Regioner verkar inom det geografiska området som fastställs av

förbundsstyrelsen.
c) Regioner kan inte utträda ur organisationen och de kan inte heller
uteslutas.
d) Förbundsstyrelsen kan besluta om att avveckla och lägga ned en
region.
§ 7 Samarbetspart
En organisation kan bli samarbetspart genom att teckna avtal med Kulturens.
Beslut om samarbete fattas löpande av förbundsstyrelsen.

§ 7 Nationell samarbetsorganisation
En organisation som inte uppfyller kravet för medlemskap avseende
rikstäckande eller ideell verksamhet, men som har ett nationellt uppdrag kan
bli samarbetsorganisation genom att teckna avtal med Kulturens. Beslut om
samarbete fattas löpande av förbundsstyrelsen.

§ 8 Organisation
Beslutande organ inom Kulturens är förbundsstämma, extra förbundsstämma
och förbundsstyrelse. Förbundsstämma är Kulturens högsta beslutande organ.
Verkställande och förvaltande organ är förbundsstyrelsen.

§ 8 Organisation
a) Beslutande organ inom Kulturens är förbundsstämma, extra
förbundsstämma och förbundsstyrelse. Förbundsstämma är Kulturens
högsta beslutande organ. Verkställande och förvaltande organ är
förbundsstyrelsen.

Förbundet är indelat i regioner, som bedriver såväl lokal som regional
verksamhet och vilkas geografiska omfattning bestäms av förbundsstyrelsen efter
samråd med berörda regioner.
Förbundsstyrelse och förbundets revisorer äger rätt till insyn i verksamheten och
förvaltningen inom regionala enheter och ska vidta nödvändiga åtgärder när
förbundets intressen så kräver.

b) Förbundet är indelat i regioner, som bedriver såväl lokal som regional
verksamhet. Den geografiska omfattningen bestäms av
förbundsstyrelsen efter samråd med berörda regioner.
Förbundsstyrelsen utövar tillsyn över regionernas verksamhet.
Förbundsstyrelsen och förbundets revisorer äger rätt till insyn i
regionernas verksamhet och förvaltning och ska vidta nödvändiga
åtgärder när förbundets intressen så kräver.

§ 9 Förbundsstämma
Förbundsstämma skall hållas vartannat år före maj månads utgång på tid och ort
som förbundsstyrelsen bestämmer.
Kallelse till förbundsstämma utfärdas av förbundsstyrelsen och sänds ut till
medlems-organisationer och samarbetsparter senast två (2) månader i förväg.
Handlingar till förbundsstämman sänds ut senast en (1) månad före
förbundsstämman (föredragningslista, verksamhetsberättelser och
årsredovisningar samt revisionsberättelser och valberedningens förslag samt
eventuella övriga ärenden som ska behandlas).
Förbundsstämma består av ombud utsedda av stiftarna, medlemsorganisationer
och regionerna. Stiftarna har rätt att representeras med tre (3) ombud vardera,
regionerna har och övriga medlemsorganisationer har rätt att representeras av två
(2) ombud vardera. Stämman är beslutför med lägst hälften (50 procent) av
antagna medlemmar (enligt § 6) är närvarande.
Varje ombud har en (1) röst. Samarbetspart har närvaro- och yttranderätt, men ej
rösträtt.
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämma skall lämnas skriftligen till
förbundsstyrelsen senast den 15 februari det år stämman hålls. Rätt att lämna
förslag har Kulturens medlemmar. Förslag föreläggs förbundsstämma med
förbundsstyrelsens utlåtande.

§ 9 Förbundsstämma
a) Förbundsstämma ska hållas vartannat år före maj månads utgång i
enlighet med förbundsstyrelsens beslut.
b) Kallelse och ombudsfördelning till förbundsstämma utfärdas av
förbundsstyrelsen och sänds ut till medlemsorganisationer och
nationella samarbetsorganisationer senast två (2) månader i förväg.
Handlingar till förbundsstämman offentliggörs senast en (1) månad
före förbundsstämman (föredragningslista, verksamhetsberättelser,
årsredovisningar samt revisionsberättelser och valberedningens
förslag samt eventuella övriga ärenden som ska behandlas).
c) Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämma ska lämnas
skriftligen till förbundsstyrelsen senast den 15 februari det år
stämman hålls. Rätt att lämna förslag har Kulturens medlemmar.
Förslag föreläggs förbundsstämma med förbundsstyrelsens
utlåtande.
d) Medlemmar och nationella samarbetsorganisationer svarar själva för
egna kostnader förknippade med deltagande vid förbundsstämman.

Varje medlem ansvarar själv för uppkomna kostnader för deltagande vid
förbundsstämma.
§9.1 Ombud
a) Förbundsstämman består av ombud från medlemmar. Stämman är
beslutsför när minst hälften av de antagna röstberättigade
medlemmarna medverkar. Röstning genom fullmakt är ej tillåtet.
Ledamöter i Kulturens förbundsstyrelse kan inte utses till ombud på
förbundsstämman.

b) Antalet röstberättigade ombud per medlem fördelas utifrån fasta och
rörliga mandat. De rörliga mandaten fördelas utifrån storleksordning
sett till statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet i Kulturens
regi föregående två verksamhetsår.
c) Ombud genom fasta mandat. Vid förbundsstämman har
stiftarorganisationerna två (2) ombud (fasta mandat) och övriga
medlemsorganisationer ett (1) ombud (fast mandat) vardera.
Regionerna har rätt till två (2) ombud (fasta mandat) vardera.
d) Ombud genom rörliga mandat. Totalt finns rörliga mandat

motsvarande antalet medlemsorganisationer vid årsskiftet före
stämman. Kulturens förbundsstyrelse fastställer rörliga mandaten till
medlemsorganisationer (ej regioner). De rörliga mandaten fördelas
enligt modellen tre (3) organisationer tilldelas tre (3) rörliga mandat
var, tre (3) organisationer tilldelas två (2) rörliga mandat var och tre
(3) organisationer tilldelas ett (1) mandat var. Fördelningen gäller
även vid eventuella extra förbundsstämmor under tiden fram till
nästa ordinarie förbundsstämma. Om medlemsorganisationerna ökar
i antal ska även rörliga mandaten öka i motsvarande antal och
fördelas så att fler medlemmar erhåller ett (1) rörligt mandat. En
förutsättning för rörligt mandat är att medlemsorganisationen
genomfört statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet de senaste
två verksamhetsåren.

e) Varje ombud har en (1) röst.
f) Medlemsorganisationers och regioners ombud ska ha formell rätt att
vara ombud på Kulturens förbundsstämma. Ombud ska vara
anmälda och namngivna med kontaktuppgifter senast 21 dagar före
förbundsstämman. Vid sjukdom kan organisation och region utse
ersättare och anmäla denne senast två (2) dagar före stämman.

g) Nationell samarbetsorganisation har närvaro- och yttranderätt för ett
(1) ombud vardera på förbundsstämman, men ej rösträtt. Ombud
ska vara anmälda och namngivna med kontaktuppgifter senast 21
dagar före förbundsstämman. Vid sjukdom kan organisation utse
ersättare och anmäla denne senast två (2) dagar före stämman.

§ 9.1 Ärenden vid Kulturens ordinarie förbundsstämma
§ 9.2 Ärenden vid Kulturens ordinarie förbundsstämma
Vid Kulturens ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden behandlas.
Vid Kulturens ordinarie förbundsstämma ska följande ärenden behandlas.
Eventuella tillägg skall godkännas av stämman.
Eventuella tillägg ska godkännas av stämman.
1. öppnande samt fastställande av röstlängd
1. öppnande samt fastställande av röstlängd
2. fråga om mötets behöriga utlysande
2. fråga om stämmans behöriga utlysande
3. val av stämmofunktionärer: ordförande, sekreterare, två justerare samt två
3. val av stämmofunktionärer: ordförande, sekreterare, två justerare
rösträknare
tillika rösträknare
4. fastställande av föredragningslista för stämman
4. fastställande av föredragningslista för stämman
5. behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser och
5. behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser och
årsredovisningar för de senaste två verksamhetsåren
årsredovisningar för de senaste två verksamhetsåren
6. behandling av revisorernas berättelser för de senaste två verksamhetsåren
6. behandling av revisorernas berättelser för de senaste två
7. fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årens
verksamhetsåren
resultat
7. fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årens
8. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
resultat
9. anmälan/inval av nya medlemmar
8. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
10. uteslutning av medlemmar
9. anmälan av nya medlemmar
11. fastställande av medlemsavgift
10. anmälan eller prövning av uteslutningsbeslut avseende medlem
12. ärenden som väckts av förbundsstyrelsen
11. fastställande av medlemsavgift
13. motioner som inkommit i föreskriven ordning
12. ärenden som väckts av förbundsstyrelsen
14. fastställande av Kulturens verksamhetsinriktning för de två kommande
13. ärenden som inkommit i föreskriven ordning
verksamhetsåren
14. fastställande av verksamhetsinriktning för de två kommande
15. valberedningens förslag om arvode för förbundsstyrelsens valda
verksamhetsåren
ledamöter
15. valberedningens förslag om arvode för förbundsstyrelsens valda
16. fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen
ledamöter
17. fastställande av Kulturens budget för de två kommande verksamhetsåren
16. fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen
18. val av förbundsordförande tillika förbundsstyrelsens ordförande
17. fastställande av budget för de två kommande verksamhetsåren
19. val av ledamöter i förbundsstyrelsen
18. val av förbundsordförande tillika förbundsstyrelsens ordförande
20. val av revisorer jämte personliga ersättare
19. val av ledamöter i förbundsstyrelsen
21. val av ledamöter och suppleanter i valberedningen och valberedningens
20. val av auktoriserad revisor och verksamhetsrevisor jämte personliga
sammankallande
ersättare
22. eventuella tillägg
21. val av ledamöter i valberedningen och valberedningens
23. stämmans avslutande
sammankallande
22. eventuella tillägg
23. stämmans avslutande

9.2 Extra förbundsstämma
Förbundsstyrelsen har rätt att sammankalla till extra förbundsstämma.
Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsstämma när det med
angivande av skäl skriftligen krävs av Kulturens revisor, eller av en majoritet av
medlemmarna. Extra förbundsstämma skall hållas senast två (2) månader efter
begäran.
Underlåter förbundsstyrelsen att inom en (1) månad kalla till extra
förbundsstämma, får de som krävt mötet kalla till detta.
Kallelse och förslag till föredragningslista skickas senast två (2) veckor före
stämman.
Vid extra förbundsstämma får endast på föredragningslistan upptagna ärenden
avgöras.

§ 9.3 Extra förbundsstämma
a) Förbundsstyrelsen har rätt att sammankalla till extra
förbundsstämma.
b) Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsstämma när
det med angivande av skäl skriftligen krävs av Kulturens revisor, eller
av en majoritet av medlemmarna. Extra förbundsstämma ska hållas
senast två (2) månader efter begäran.
Underlåter förbundsstyrelsen att inom en (1) månad kalla till extra
förbundsstämma, får de som krävt mötet kalla till detta.
c) Kallelse och förslag till föredragningslista skickas senast två (2)
veckor före stämman.
d) Vid extra förbundsstämma får endast på föredragningslistan
upptagna ärenden avgöras.

§ 9.3 Yttrande- och förslagsrätt
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer utsedda ombud,
förbundsstyrelsens ledamöter, samt revisorerna. Närvaro-, yttrande- och
förslagsrätt tillkommer även sammankallande och övriga ledamöter i
valberedningen, i de ärenden valberedningen berett. Närvaro och yttranderätt
tillkommer Kulturens föredragande tjänstemän samt efter förbundsstämmans
samtycke annan närvarande.

§ 9.4 Närvaro- och yttranderätt vid förbundsstämma och extra
förbundsstämma
Närvaro- och yttranderätt tillkommer utsedda ombud, förbundsstyrelsens
ledamöter, samt revisorerna. Denna rätt tillkommer även sammankallande
och övriga ledamöter i valberedningen, i de ärenden valberedningen berett.
Närvaro- och yttranderätt tillkommer Kulturens föredragande tjänstemän
samt efter förbundsstämmans samtycke annan närvarande.

§ 10 Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen är, då förbundsstämman inte är samlad, Kulturens högsta
beslutande organ. Består av ordförande och minst fem och högst tio övriga
ledamöter valda av förbundsstämman.

§ 10 Förbundsstyrelsen
a) Förbundsstyrelsen är, då förbundsstämman inte är samlad, Kulturens
högsta beslutande organ.

Ledamöterna i förbundsstyrelsen samt förbundsordförande har mandatperioder
om två (2) år.

b) Förbundsstyrelsen består av ordförande och minst fem och högst tio
övriga ledamöter valda av förbundsstämman.
c) Ledamöterna i förbundsstyrelsen samt förbundsordförande har

Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande och kan också utse ett
verkställande utskott (VU). Förbundsstyrelsen kan också tillsätta övriga
funktionärer, arbets- och projektgrupper om så behövs.
Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, när
förbundsstyrelsen har beslutat härom eller på framställning av minst en tredjedel
av ledamöterna. Dock minst fyra (4) gånger per år.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats senast åtta (8)
dagar före sammanträdet och då minst hälften av ledamöterna är närvarande. För
beslut krävs enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.
Röstning får ej ske med fullmakt. Om ordförande anser det vara nödvändigt, får
brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller telefonsammanträde.

mandatperioder om två (2) år.
d) Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande och kan också utse
ett verkställande utskott (VU). Förbundsstyrelsen kan också tillsätta
övriga funktionärer, arbets- och projektgrupper om så behövs.
e) Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, när
förbundsstyrelsen har beslutat härom eller på framställning av minst
en tredjedel av ledamöterna. Dock minst fyra (4) gånger per år.
f) Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats
senast åtta (8) dagar före sammanträdet och då minst hälften av
ledamöterna är närvarande. För beslut krävs enkel majoritet.
Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Röstning får ej ske med
fullmakt. Om ordförande anser det vara nödvändigt, får brådskande
ärende avgöras genom skriftlig omröstning, telefonsammanträde eller
digitalt videomöte.

§ 10.1 Delegation
Förbundsstyrelsen får delegera sin beslutanderätt till förbundsstyrelseledamot
och/eller till anställd personal inom Kulturens. Den som fattat beslut med stöd
av bemyndigande skall enligt förbundsstyrelsens önskemål underrätta
förbundsstyrelsen härom.

§ 10.1 Delegation
Förbundsstyrelsen får delegera sin beslutanderätt till
förbundsstyrelseledamot och/eller till anställd personal inom Kulturens. Den
som fattat beslut med stöd av bemyndigande ska enligt förbundsstyrelsens
önskemål underrätta förbundsstyrelsen härom.

§ 10.2 Förbundsstyrelsens uppdrag
Förbundsstyrelsen skall leda organisationens verksamhet och i övrigt företräda
Kulturens i enlighet med förbundsstämmans beslut och verka för att av
förbundsstämman antagna riktlinjer, upprättade verksamhetsplaner och budget
följs.
Utöver detta skall förbundsstyrelsen arbeta efter den av förbundsstyrelsen
antagna arbetsordningen.

§ 10.2 Förbundsstyrelsens uppdrag
Förbundsstyrelsen ska leda organisationens verksamhet och i övrigt
företräda Kulturens i enlighet med förbundsstämmans beslut och verka för
att av förbundsstämman antagna riktlinjer, upprättade verksamhetsplaner
och budget följs.
Utöver detta ska förbundsstyrelsen upprätta och arbeta efter en
arbetsordning.
§10.3 Stadgetolkning
a) Förbundsstyrelsen prövar alla frågor om tolkning av förbundets och

regionernas stadgar. Samråd kan ske med auktoriserad revisor och
verksamhetsrevisor.
b) Förbundsstyrelsen ska protokollföra beslut om stadgetolkningar.
c) Stadgeändring för region inom Kulturens ska godkännas av
förbundsstyrelsen innan de kan träda ikraft.
§ 11 Revisorer och revision
Kulturens förvaltning och räkenskaper granskas årligen av två av
förbundsstämma valda revisorer. De skall följa förbundsstyrelsen och de
underställda organens verksamhet, bland annat genom att ta del av
förbundsstyrelsens protokoll, räkenskaper och verksamhets- och
förvaltningsberättelser, samt till förbundsstyrelsen framföra de synpunkter och
erinringar som de kan finna påkallade.
Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna
senast den 1 mars.
Handlingarna skall efter verkställd revision jämte revisionsberättelse vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 april.
Minst en revisor och dennes ersättare skall vara auktoriserad eller godkänd
revisor. Förtroendevald inom Kulturens riks- eller regionorganisationer, eller
anställda inom Kulturens medlemsorganisationer är inte valbara som revisor eller
ersättare för revisor.

§ 11 Revisorer och revision
Kulturens förvaltning och räkenskaper granskas årligen av valda revisorer.
De ska följa förbundsstyrelsen och de underställda organens verksamhet,
bland annat genom att ta del av förbundsstyrelsens protokoll, räkenskaper
och verksamhets- och förvaltningsberättelser, samt till förbundsstyrelsen
framföra de synpunkter och erinringar som de kan finna påkallade.
Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas i god tid
till revisorerna.
Handlingarna ska efter verkställd revision jämte revisionsberättelse vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 april.
Förtroendevald inom Kulturens organisation eller anställda inom Kulturens
medlemsorganisationer är inte valbara som revisor eller ersättare för revisor.

§ 12 Valberedning
Valberedningen består av minst tre (3) ledamöter och två (2) suppleanter.
Förbundsstämman utser valberedning och en av ledamöterna till
sammankallande.
Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet
ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall följa Kulturens arbete och inför
förbundsstämman föreslå kandidater till förbundsstyrelsen samt föreslå arvoden
för förtroendevalda. Valberedningens beslut och förslag skall protokollföras.

§ 12 Valberedning
a) Valberedningen består av minst tre (3) ledamöter.
b) Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva
antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen ska följa Kulturens
arbete och inför förbundsstämman föreslå kandidater till
förbundsstyrelsen samt föreslå arvoden för förtroendevalda.

§ 13 Stadgeändring
Beslut om stadgeändring träder i kraft omedelbart om beslut antagits enhälligt vid
förbundsstämma.
Stadgeändring kan ske på två (2) sätt.
Enhälligt beslut vid ordinarie förbundsstämma, eller med två tredjedels majoritet,
med likalydande beslut, vid två på varandra följande förbundsstämmor, varav
minst en ordinarie förbundsstämma, med minst sex (6) månader emellan.

§ 13 Stadgeändring
Beslut om stadgeändring fattas genom enhälligt beslut vid ordinarie
förbundsstämma eller med två tredjedels majoritet med lika lydande beslut
vid två (2) på varandra följande stämmor med minst sex (6) månader
emellan.

§ 14 Upplösning
Upplösning av Kulturens kan endast ske av två (2) på varandra följande
förbundsstämmor, varav minst en ordinarie förbundsstämma, med minst sex (6)
månader emellan.
För att beslut om upplösning skall vara giltigt krävs minst två tredjedels majoritet
bland de på stämman närvarande röstberättigade ombuden.

§ 14 Upplösning
a) Upplösning av Kulturens kan endast ske av två (2) på varandra
följande förbundsstämmor, med minst sex (6) månader emellan.

Vid en upplösning skall kvarvarande realia och likvida medel tillfalla
stiftarorganisationerna.

Stadgarna är antagna vid förbundsstämma 2007-03-09
Reviderade vid förbundsstämma 2009-05-14
Reviderade vid extra förbundsstämma 2009-12-08
Reviderade vid extra förbundsstämma 2011-10-01
Reviderade vid förbundsstämma 2015-05-23 (§ 9:4)
Reviderade vid förbundsstämma 2019-05-25 (§ 9:4)

b) För att beslut om upplösning skall vara giltigt krävs minst två
tredjedels majoritet bland de på stämman närvarande röstberättigade
ombuden.
c) Vid en upplösning ska kvarvarande likvida medel, lös egendom samt
eventuella immaterialrätter tillfalla medlemsorganisationerna.
Värderingen ska vara skriftlig och redovisas av auktoriserad revisor.

FÖRDELNING AV MANDAT TILL MEDLEMSORGANISATIONER UTIFRÅN STATSBIDRAGSBERÄTTIGAD FOLKBILDNINGSVERKSAMHET
18 RÖRLIGA MANDAT
KULTURENS REGIONER HAR 2 FASTA MANDAT VARDERA
DENNA TABELL ÄR EN SORTERAD KOPIA FRÅN SUMMERINGS TABELLEN NEDAN
2019,2018

2019,2018

Total summa/MO

Total summa/MO

Summa i % /MO

Total summa i % /MO

Ctim+AFV+KP

unik indv. C+AFV

Ctim, AFV, KP

Unik indv C, AFV

TOTALT

TOTALT

TILLDELNING

TILLDELNING

TILLDELNING

100%

RÖRLIGA MANDAT

FASTA MANDAT

MANDAT TOTALT

220,0

53,0

0,079

0,170

0,2

0,1

0

1

Sveriges Unga Blåsare

0,0

0,0

0,000

0,000

0,0

0

0

1

Visan i Sverige

0,0

0,0

0,000

0,000

0,0

0

0

1

5
5
5
4
3
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

278430,0

31139,0

100

100

200,0

99,9

18

24

42

Sv Folkdansringen

53646,0

11292,0

19,267

36,263

55,5

27,75

3

2

SOF

30610,0

3943,0

10,994

12,663

23,7

11,85

3

2

Sv Körförbund

17780,0

4762,0

6,386

15,293

21,7

2

11375,0

4625,0

4,085

14,853

18,9

10,85
9,45

3

RUM

2

2

Sv Jazz

42336,0

580,0

15,205

1,863

17,1

8,55

2

1

SSR

23382,0

1737,0

8,398

5,578

14,0

7

2

2

RFoD

20400,0

1283,0

7,327

4,120

11,4

5,7

1

2

SFV

23564,0

284,0

8,463

0,912

9,4

4,7

1

1

Ung Media

21727,0

293,0

7,803

0,941

8,7

4,35

1

1

Folk You

10701,0

740,0

3,843

2,376

6,2

3,1

0

1

Kammarmusikförbundet

12017,0

67,0

4,316

0,215

4,5

2,25

0

1

SMM

3207,0

896,0

1,152

2,877

4,0

2

0

1

Kontaktnätet

6897,0

48,0

2,477

0,154

2,6

1,3

0

1

567,0

435,0

0,204

1,397

1,6

0,8

0

1

1,0

101,0

0,000

0,324

0,3

0,15

0

1

Hemslöjden
Sv Körledare
Ung Teaterscen

Totalt
Kommentar:

Antalet fasta mandat föreslås till 2 för stiftarorganisationer och 1 för övriga medlemsorganisationer som är medlemmar vid årsskiftet det år förbundsstämman genomförs. Därutöver har respektive region inom Kulturens 2 fasta mandat vardera.
De rörliga mandaten fördelas utifrån del av den statsbidragsberättigade folkbildningsverksamheten sett i studietimmar och unika deltagare i studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet.. Antalet rörliga mandat bestäms till 18.
De 3 medlemsorganisationer som har störst andel får 3X3 rörliga mandat, de 3 medlemsorganisationer därunder erhåller 2X3 rörliga mandat och de 3 medlemsorganisationer därunder erhåller 3X1 rörliga mandat.
Om medlemsorganisationerna ökar i antal ökar även rörliga mandat i motsvarande antal så att fler medlemmar erhåller 1 mandat.
En förutstättning för rörligt mandat är genomförd statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet de senaste två verksamhetsåren.

Summeringstabell:
I CELLERNA NEDAN FINNS KOPPLINGAR OCH UTRÄKNINGAR SOM HÄMTAS FRÅN TABELLEN UTRÄKNINGSUNDERLAG

Folk You
Sv Körledare

2019,2018

2019,2018

Total summa/MO

Total summa/MO

Summa i % /MO

Total summa i % /MO

Ctim+AFV+KP

unik indv. C+AFV

Ctim, AFV, KP

Unik indv C, AFV

TOTALT

TOTALT

3,1
0,15

10701,0

740,0

3,843

2,376

6,2

1,0

101,0

0,000

0,324

0,3

100%

12017,0

67,0

4,316

0,215

4,5

6897,0

48,0

2,477

0,154

2,6

RFoD

20400,0

1283,0

7,327

4,120

11,4

RUM

11375,0

4625,0

4,085

14,853

18,9

Sv Jazz

42336,0

580,0

15,205

1,863

17,1

3207,0

896,0

1,152

2,877

4,0

53646,0

11292,0

19,267

36,263

55,5

567,0

435,0

0,204

1,397

1,6

SFV

23564,0

284,0

8,463

0,912

9,4

Sv Körförbund

17780,0

4762,0

6,386

15,293

21,7

SOF

30610,0

3943,0

10,994

12,663

23,7

SSR

23382,0

1737,0

8,398

5,578

14,0

Ung Media

21727,0

293,0

7,803

0,941

8,7

Sveriges Unga Blåsare

0,0

0,0

0,000

0,000

0,0

Visan i Sverige

0,0

0,0

0,000

0,000

0,0

220,0

53,0

0,079

0,170

0,2

2,25
1,3
5,7
9,45
8,55
2
27,75
0,8
4,7
10,85
11,85
7
4,35
0
0
0,1

278430,0

31139,0

100

100

200,0

99,9

Kammarmusikförbundet
Kontaktnätet

SMM
Sv Folkdansringen
Hemslöjden

Ung Teaterscen
Totalt

Uträkningsunderlag:

FOLKBILDNINGSVERKSAMHET 2019 och 2018
Arrtyp 1 Folkbildning (exkl särskilda satsningarna från FBR)
2019

2018

CIRK TIM

AFV TIM

Kulturpr

Kulturpr*

Unika C

Unika afv

CIRK TIM

AFV TIM

Kulturpr

Kulturpr

Unika C

Unika afv

Tim

Tim

Antal prg

Ctimmar

Individer

Individer

Tim

Tim

Antal prg

Ctimmar

Individer

Individer

4441

328

40

360

174

78

5015

413

16

144

250

238

0

1

0

0

0

101

0

0

0

0

0

0

396

6

740

6660

30

6

263

111

509

4581

13

18

Kontaktnätet

1679

0

265

2385

23

0

192

4

293

2637

9

16

RFoD

3211

714

790

7110

266

471

2028

623

746

6714

173

373

RUM

3286

4278

162

1458

352

2139

76

882

155

1395

4

2130

16387

387

359

3231

189

123

17661

854

424

3816

189

79

1150

1165

21

189

123

435

90

514

11

99

66

272

13011

7293

684

6156

2116

3340

11621

7150

935

8415

1849

3987

139

74

19

171

34

189

0

3

20

180

0

212

11464

130

10

90

114

44

10827

882

19

171

112

14

Sv Körförbund

2885

4610

156

1404

583

1870

2528

5012

149

1341

424

1885

SOF

9238

3267

423

3807

705

1326

8025

3591

298

2682

664

1248

Folk You
Sv Körledare
Kammarmusikförbundet

Sv Jazz
SMM
Sv Folkdansringen
Hemslöjden
SFV

SSR

3200

1148

996

8964

429

419

2974

1408

632

5688

386

503

11853

71

8

72

112

40

9339

320

8

72

124

17

Sveriges Unga Blåsare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Visan i Sverige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ung Media

Ung Teaterscen
Totalt

0

0

9

81

0

0

9

22

12

108

19

34

82340

23472

4682

42138

5250

10581

70648

21789

4227

38043

4282

11026

Kommentar:
I sammanställningen ovan kan samma individ vara unik deltagare i fler än en medlemsorganisation
917 kulturprogram återrapporterades till FBR avseende 2018 (redovisas under Övriga 2018)
*1 Kulturprogram motsvarar 9 studiecirkeltimmar

Förslag till förbundsstämma 2021-05-22

Verksamhetsinriktning
Studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet bedriver folkbildning med hög
kvalitet i hela Sverige. Studieförbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.
Kulturens är ett nischat studieförbund som är startat av rikskulturorganisationer.
Kulturens har resurseffektiv organisation med bred kompetens inom kulturområdet
och prioriterar kärnverksamheten. Kulturens ska stå för tydlighet, effektivitet och
transparens. Kulturens värdesätter en hög kvalitet och ska ha det starkaste
erbjudandet av studieförbunden gentemot kulturföreningar och kulturutövare.
Kulturens bedriver verksamhet inom sång, musik, dans, drama/teater, filmskapande,
foto, bild och form, hantverk, media etc. Folkbildningsverksamheten sker i enlighet
med statens fyra syften.
Kulturens skapar förutsättningar för att nya och etablerade kulturutövare ska kunna
utvecklas utifrån sina förutsättningar och önskemål. Verksamheten möjliggör för
människor att utvecklas personligt och kulturellt/konstnärligt. Målgruppen är
etablerade och nya utövare som söker lärande och utveckling i folkbildningens anda.
Varje deltagartimme ska vara meningsfull för deltagarna. Kulturens genomför
insatser för att nå nya deltagare inom prioriterade målgrupper i linje med
verksamhetsvillkoren för den statliga finansieringen.
Kulturens verkar för ett levande kulturliv som kännetecknas av kreativitet, mångfald
och innovation och som rymmer såväl traditionsbevarande som nyskapande
verksamhet. Kulturens ska vara en brygga mellan kulturlivets utövare och aktörer.
Kulturutövare ska uppleva studieförbundet som en intressant och drivande aktör
som inspirerar och möjliggör.
Kulturens betydelse för individ och samhälle och kulturlivets förutsättningar är
områden som vi lyfter i olika sammanhang.

Kulturens huvudsakliga prioritering kommande år är:
att erbjuda etablerade och nya kulturutövare möjligheter att utvecklas personligt och
kulturellt/konstnärligt,
att skapa mötesplatser för kulturutövare och kulturverksamheter,
att arbeta för en livfull folkbildningsverksamhet i hela landet,
att påverka förutsättningarna för folkbildningen för att skapa bättre villkor för
kulturverksamheter,
att synliggöra den kulturverksamhet som bedrivs i hela landet.
Studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet ska initiera och genomföra ett
inkluderande strategiarbete med utgångspunkt utifrån målbild Kulturens 2030.
Resultatet ska presenteras för förbundsstämman 2023.

2021-03-28

Valberedningens förslag - arvode förtroendevalda inom
Kulturens Bildningsverksamhet.
Arvode utgår när styrelseperson deltar i hela mötet.
Med möte avses här - kommunikationsmöte i realtid oavsett medium.
Ett inkomstbasbelopp 2021 är det 68 200 kr/år.

Mötesarvode ledamöter förbundsstyrelse (per person)
Fysiskt möte (och digitalt möte som ersätter fysiska mötet): 1 500 kr/möte alternativt
förlorad arbetsförtjänst
Extra digitalt möte: 750 kr/möte

Förbundsstyrelsens VU (tex. Ordförande, sekreterare och kassör) (per person)
Ordförande 1,0 inkomstbasbelopp, övriga VU-ledamöter 0,2 inkomstbasbelopp (inga
mötesarvoden för VU-möten)

Övriga arvoden
Sammankallande i valberedningen årsarvode 0,07 inkomstbasbelopp, övriga i
valberedningen 0,05 inkomstbasbelopp. Verksamhetsrevisor 0,07 inkomstbasbelopp.

Övriga mötesarvoden
Mötesarvode eller förlorad arbetsförtjänst utgår för valberedningen och
verksamhetsrevisor vid styrelsemöte (max två möten/år).
Ersättning för digitalt (eller telefon) möte för valberedningen utgår med 600 kronor per
möte. Mötesarvode utgår om 1 000 kr för en valberedningsträff per år/ledamot
alternativt förlorad arbetsförtjänst.
För förbundsgemensamma arbetsgrupper som krävs för förbundets förvaltning ska
arvode om 1 000 kronor per dag eller förlorad arbetsförtjänst utgå. Här ingår bland
annat regionordförandemöten, internkontroll, träffar för valberedningar, sekreterare
och kassörer. Även arbetsgrupper inom förbundet med förbundsuppdrag.
Årsarvoden utbetalas årligen i december månad.
Mötesarvoden utbetalas löpande
Förbundets valberedning

2021-03-09

Regionstämmorna beslutar om regionala arvoden.
Rekommendation:
Mötesarvode ledamöter regionstyrelse (per person)
Fysiskt möte (och digitala möten som ersätter fysiska mötet): 1 200 kr/möte
alternativt förlorad arbetsförtjänst
Extra digitala möten: 600 kr/möte

VU regionstyrelse (tex. ordförande, sekreterare och kassör) (per person)
Ordförande 0,15 inkomstbasbelopp, övriga VU-ledamöter 0,1 inkomstbasbelopp (inga
mötesarvoden för VU-möten).
I händelse av att samma person har fler än ett uppdrag utbetalas 0,05 inkomstbasbelopp
för det andra uppdraget, max två uppdrag/person.

Övriga arvoden
Sammankallande i valberedningen årsarvode 0,05 inkomstbasbelopp, övriga i
valberedningen 0,03 inkomstbasbelopp. Verksamhetsrevisor 0,05 inkomstbasbelopp.

Övriga mötesarvoden
Mötesarvode eller förlorad arbetsförtjänst utgår för valberedningen och
verksamhetsrevisor vid styrelsemöte (max två möten/år).
Ersättning för digitalt (eller telefon) möte för valberedningarna i respektive region utgår
om 600 kronor per möte. Mötesarvode utgår om 1 000 kr för en valberedningsträff per
år/ledamot alternativt förlorad arbetsförtjänst.
Regionstyrelserna utser ledamöter i länsbildningsförbund (förbundet fastställer vilka
länsbildningsförbund Kulturens ska vara representerade i). Årsarvodenas storlek
baseras på respektive länsbildningsförbunds mandat och förbundets bedömning
avseende arbetsomfattning, två nivåer: 4 000 kr respektive 8 000 kr alternativt förlorad
arbetsförtjänst för möten (max 4 möten/år/länsbildningsförbund). Årsarvode utgår när
Kulturens representant medverkat på minst tre möten, varav ett ska vara
länsbildningsförbundets årsmöte.
Årsarvoden utbetalas årligen i december månad.
Mötesarvoden utbetalas löpande

Förbundets Valberedning

studieförbundet för kulturutövare

Kulturens Förbundsstämma

2021-04-14

16. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen

Valberedningen föreslår förbundsstämman besluta att styrelsen ska vara
tio ledamöter (exkl. ordförande).

Budget 2022-2023
Förslag till förbundsstämma 2021-05-22

FÖRDELNING (andel %)
Administration och förvaltning

(2021)
27,84

2022
26,78

2023
25,96

7,32
64,91

9,32
63,9

9,06
64,98

34 554 000
3 720 000

35 554 000
4 000 000

37 754 000
4 000 000

4 200 000

4 800 000

4 800 000

272 000

350 000

350 000

42 746 000

44 704 000

46 904 000

Förbundsstyrelsen

355 000

430 000

430 000

Regionstyrelserna

1 024 000

1 024 000

1 050 000

700 000

620 000

600 000

Stab

9 792 200

9 900 000

10 098 000

Verksamhetsutveckling
Kulturens enhet Evelyn

3 129 800
8 219 800

4 167 000
8 425 000

4 250 000
8 593 000

19 525 200
42 746 000

20 138 000
44 704 000

21 883 000
46 904 000

Verksamhetsutveckling
Verksamhetskostnader

INTÄKTER (sek)
FBR Statsbidrag
Landstings-/regionbidrag
Kommunbidrag
Övriga intäkter
Summa
KOSTNADER (sek)

Förbundsmöten

Verksamhet inkl MO/föreningar
Summa

Kulturens bildningsförbund Förbundsstyrelsen
Valberedningens förslag till 2021 års Förbundsstämma och nomineringar
2019
Ordförande

Magnus Eriksson

Ordförande

2021 Nomineringar

Valberedningens förslag

Medlemsorganisationer

Åsa Kratz

Åsa Kratz

---

Christel Larsson Lunderquist

Körförbundet

Ledamot

Marianne Halling

Marianne Halling

Marianne Halling

Folkdansringen

Ledamot

Cathja Mörner

Walter Brolund

Walter Brolund

SOF

Ledamot

Saga Hedberg

Saga Löved

Saga Löved

Ung Teaterscen

Ledamot

Kristina Berneholm

Hadrian Prett

Hadrian Prett

SSR

Ledamot

Karin Inde

Kenneth Johnson

Kenneth Johansson

Svensk Jazz

Ledamot

Christel Larsson Lunderquist

Christel Larsson Lunderquist Christel Larsson Lunderquist

Körförbundet

Ledamot

Hanna Hult Rosén

Hanna Hult Rosén

Hanna Hult Rosén

RUM

Ledamot

Ulrika Rapp

Kerstin Åhlin Andersson

Kerstin Åhlin Andersson

Ledamot

Thuva Härdelin

Isak Bergström

Isak Bergström

RFoD

Ledamot

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

Susanna Dahlberg

Susanne Dahlberg

---

Ledamot

Lennart Åkermark

Kammarmusikförbundet

Ledamot

Pontus Ströbaek

----

Ledamot

Johan Tjäder

Unga Blåsare/RUM

Ledamot

Sokol Demaku

----

Ledamot

Johanna Lindell

----

Ledamot

Clara Cleo Cornell

----

Mötesordförande

Ingela Tahlén

Anna Bergkvist

Mötessekreterare

Laila Öster

Anna Åhlin Orwin

Justerare

Anna-Lena Lavén

Justerare

Perry Göransson

Revisor

DeskJockey Revision

DeskJockey Revision

DeskJockey Revision

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

Hanna Rexhammar

Hanna Rexhammar

Hanna Rexhammar

DeskJockey Revision

DeskJockey Revision

DeskJockey Revision

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

Revisor (verksamhet)

Johan Tjäder

Johan Tjäder

Johan Tjäder

RUM / Unga Blåsare

Revisor ersättare

Lena Hällstrand

Lena Hällstrand

Lena Hällstrand

Folkdansringen

Valberedare

Eva Granstedt

Lennart Åkermark

Kammarmusikförbundet

Valberedare

Irené Ale-Jukuri

Irené Ale-Jukuri

RFoD

Valberedare

Jesper Olofsson

Valberedare

Ulf H Svensson

Valberedare

Anna Rydborg

RUM

Valberedare

Anna Wallgren

Ung Teaterscen

Revisor suppleant

Unga Blåsare
Ulf H Svensson

Folkdansringen

Rapport från Kulturens valberedning 2019-2021
2021-04-15

Valberedningen 2019-2020
Ulf Hagerström, sammankallande
Irené Ale-Jukuri
Anna Rydborg
Anna Wallgren
Eva Granstedt, deltog 2019 och nästan hela 2020 men har avböjt på senare tid pga sjukdom.
Jesper Olofsson, entledigade sig från uppdraget innan första mötet

Övergripande rapport om valberedningens arbete
Valberedningen har arbetat aktivt under de två senaste åren och har den 15 april presenterat
ett förslag till förbundsstämman 2021.
Vi anser att vi gjort ett grundligt arbete, där vi tidigt satte igång med våra uppgifter. Vi utgick
ifrån planeringsdokumentet från föregående valberedning och justerade planeringen så att
den skulle passa vårt uppdrag. Vi har arbetat aktivt, uppsökande och uppmuntrande med att
få in nomineringar, särskilt fokus har varit på att hitta potentiella ordförandekandidater.
På grund av coronapandemin har valberedningen till största delen arbetat digitalt och på
distans, via telefon, mejl och videosamtal. Vi har haft ett fysiskt möte på Skeppsholmen i
RUM:s lokaler (Stockholm) hösten 2019 och ett fysiskt möte i Folkdansringens hus på Stora
Essingen (Stockholm) våren 2021.
Valberedningens möten:
• 24 september 2019 telefonmöte
• 21 oktober 2019 fysiskt möte
• 18 februari 2020 telefonmöte
• 11 maj 2020 telefonmöte
• 5 oktober 2020 videomöte
• 18 november 2020 videomöte
• 14 april 2021 videomöte
• 11 januari 2021 videomöte
• 26 januari 2021 videomöte
• 9 februari 2021 videomöte
• 3 mars 2021 videomöte
• 28 mars 2021 fysiskt möte
• 14 april 2021 videomöte (beslut och protokoll)
Dialog med förbundet
Ulf har löpande haft en dialog med förbundsstyrelsen och andra delar av förbundet, och
förmedlat information till och från valberedningen.
Vi tog fram en intervjumall med frågor och intervjuade hela sittande förbundsstyrelsen och
revisorer, för att få en bild av styrelsearbetet, en bild av förbundet och stämma av vilka som
var intresserade av att omkandidera. Inför intervjuerna meddelade valberedningen eventuella
jäv och sedan fördelades intervjuerna. Intervjuerna genomfördes via telefon under hösten
2020.

Ulf deltog på Kulturens Möte 31 aug-1 sep 2019.
Ulf deltog på förbundstyrelsens möte 24 november 2020, för att lyssna in och informera om
valberedningens arbete.

Befattningsbeskrivningar
Under våren 2020 påbörjade vi arbetet med att ta fram befattningsbeskrivningar till Kulturens
förtroendeuppdrag:
• Förbundsstyrelsen
• Förbundsordförande
• Vice ordförande
• Ledamot i verkställande utskottet (VU)
• Styrelseledamot
• Verksamhetsrevisor
• Valberedare
Ulf har även deltagit i dialog med regionerna.
Förbundsstyrelsen behandlade frågan 2020-05-25.

Jäv
Bland annat med tanke på att studieförbunden är påpassade av politiker och andra så har
frågor kring jäv diskuterats ingående och hanterats av valberedningen. Valberedningen har
undersökt, rådfrågat och diskuterat ingående om släktskapsjäv, intressejäv och jäv inom
ekonomisk förening. Det har dels inkommit frågor som valberedningen besvarat, dels har
valberedningen ansett att det kan föreligga jäv och därav agerat. Två av nominerade
kandidater kan komma i jävsituationer. Dessa två kandidater har vi meddelat att de endast
kan komma i fråga som styrelseledamot.

Digital nominering
Valberedningen valde att använda det digitala verktyget Nominator för hanteringen av
nomineringar. Syftet med att använda Nominator var att öka transparensen för
medlemsföreningarna och andra intresserade, eftersom alla nomineringar är synliga och
man ser även om personen accepterat eller avböjt nomineringen. Syftet var också att ge
möjlighet för en bredare målgrupp att visa intresse av en förtroendepost inom Kulturens på
nationell nivå. Länk till sidan: www.nominera.se/KulturensBildningsverksamhet
Eftersom det var premiär för Nominator erbjöd vi två alternativ för nomineringar:
• Nominera direkt via Nominator
• Mejla nominering till valberedningen, så publicerar valberedningen på Nominator
Våra erfarenheter av Nominator är att det är ett smidigt verktyg, eftersom det går att samla
all info om uppdragen. Det går även att kommunicera med de nominerade och ställa frågor
där, med svar som är synliga för alla och svar som bara valberedningen kan se. Vår
bedömning är att Nominator och transparensen bidrog till att det kom in många nomineringar
och flera externa nomineringar (personer som inte tillhör någon medlemsorganisation).
Viktiga datum för nomineringsprocessen:
• Nomineringen öppnade: 15 oktober 2020
• Nomineringen stängde: 1 mars 2021
• Sista svarsdag för att acceptera/inte acceptera nominering: 15 mars 2021

Föreslå arvoden
Vi har arbetat med förslag till arvoden, genom diskussion och jämförelser med andra
organisationer. Ulf har även deltagit i dialog med regionerna. Arvodet har inte reglerats på
många år och vi har analyserat att delar av arvodet bör höjas.
Något som kändes givet för valberedningen efter det digitala coronaåret är att föreslå en
höjning av ersättningen för digitala möten/distansmöten.
I förslaget finns också en höjning av ordförandearvodet. Vi motiverar den föreslagna
höjningen med att det är samma kostnad som för nurvarande ordförande. Nuvarande
ordförandearvode plus att SOF har fakturerat för mertid som nuvarande ordförande lagt ner.
Föreslå mötespresidium
Under vinter/vår har vi arbetat med att hitta förslag till mötesordförande och
mötessekreterare. Då stämman är helt digital så var det en grundläggande förutsättning att
hitta personer som är vana vid digitala årsmöten och som också är bekväma med att det
förutom mötespresidium även kommer behövas “teknikansvarig” som hjälper till med att få
mötet att flyta på.
Valberedningen föreslår Anna Bergkvist från företaget Styrelsepost till mötesordförande, en
erfaren mötesordförande som kan ideella organisationer och som skrivit en bok om digitala
årsmöten.
Föreslå kandidater till förtroendeuppdrag
Alla nominerade fick information från valberedningen, om de är med eller ej i
valberedningens förslag under vecka 13 och de fick besked om hela valberedningens
förslag, den 11 april. Valberedningen fattade beslut om förslaget den 14 april. Förslaget
blir offentligt den 15 april 2021.

Valberedningens förslag
Valberedningens förslag blir offentligt den 15 april 2021 och finns att läsa här:
www.nominera.se/KulturensBildningsverksamhet
Det har inkommit:
• 2 nomineringar till ordförande
• 16 nomineringar till styrelseledamot
• 1 nominering till verksamhetsrevisor
• 1 nominering till revisorsersättare
• 1 nominering till valberedningen
Det var ingen enkel uppgift att ta fram förslaget, men valberedningen är enig på alla punkter.
Valberedningen har utgått från flera parametrar när förslaget tagits fram. Vi har sett till både
individ och grupp gällande exempelvis: geografisk spridning, ålder, kön, kunskap om
folkbildning och kulturlivet, olika kompetenser inom styrelsearbete, blandning av nyval och
omval, bredd inom medlemsorganisationerna och tillskott av nya perspektiv från externa.
Avslutning
Valberedningen uppmanar Kulturens medlemmar att i framtiden också nominera valberedare
innan sista nomineringsdag.

1 (36)

Stadgar för Kulturens Bildningsverksamhet
§ 1 Namn
Föreningens namn är Kulturens Bildningsverksamhet, (organisationsnummer 802435-1689)
förkortat och nedan kallat Kulturens.
Kulturens är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation.
Kulturens är och skall verka som ett studieförbund.
Kulturens säte är Stockholm
Kulturens verksamhetsområde är Sverige.
§ 2 Ändamål
Kulturens är instiftad av sex (6) amatörkulturorganisationer med syfte att bedriva fri och frivillig
folkbildningsverksamhet.
Kulturens skall
- bedriva studiecirkelverksamhet och andra folkbildningsaktiviteter,
- med kultur som medel främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och kulturell
mångfald,
- ha särskild fokus på ideella kulturutövares behov av utveckling både av verksamheternas kvalitet
och deras omfattning.
Kulturens har ett särskilt ansvar för att öka förståelse och samverkan mellan olika
verksamhetsinriktningar, stimulera kunskapsutveckling och på olika sätt verka för kulturens
utveckling.
Kulturens vill
− främja allas möjlighet att delta i kulturverksamheter och själva vara skapande,
− utbilda medlemmar i anslutna organisationer och andra intresserade för uppgifter i föreningsliv,
kulturverksamheter och samhälle,
− vara en resurs för ökad delaktighet och valfrihet i utbildning och kulturliv för alla.
§ 3 Målgrupp
Målgruppen för Kulturens är utövare av kultur i hela landet som söker lärande och utveckling i
folkbildningens anda. Prioriterade är medlemmar i stiftarorganisationer eller i övriga
medlemsorganisationer.
§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari - 31 december.
§ 5 Firmateckning
Kulturens firma tecknas av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen får utse en eller flera personer
att gemensamt eller var för sig teckna förbundets firma.
§ 6 Medlemmar och medlemskap
Kulturens medlemmar är stiftarorganisationer, övriga medlemsorganisationer och regioner inom
Kulturens.
Som medlem i Kulturens kan antas rikstäckande ideell kulturorganisation som önskar arbeta i den
anda som uttrycks i Kulturens stadgar och policydokument.
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§ 6.1 Stiftarorganisationer
Stiftarorganisationerna är Riksförbundet Unga Musikanter, Riksförbundet för Folkmusik och
Dans, Svenska Folkdansringen, Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund och Sveriges
Spelmäns Riksförbund. I § 9 stadgas särskilda bestämmelser som rör stiftarorganisationerna.
§ 6.2 Medlemsorganisationer och regioner
Medlemskap erhålls via inval vid förbundsstämma. Förbundsstämman kan för mandatperioden
delegera beslut om inval av nya medlemmar till förbundsstyrelsen. Ansökan om medlemskap
ställs skriftligen till förbundsstyrelse senast sex månader före medlemskapet kan träda i kraft.
Medlem i Kulturens förbinder sig att följa Kulturens stadgar och policydokument. Anmälan om
inkomna medlemsansökningar skall ske vid förbundsstämman.
Medlem betalar årligen av förbundsstämma beslutad medlemsavgift.
Medlem som inte uppfyller villkoren för medlemskap eller som inte efterlever Kulturens stadgar
och värdegrund kan efter prövning av förbundsstyrelsen uteslutas på förbundsstämman.
Förbundsstämman kan för mandatperioden delegera beslut om uteslutning till förbundsstyrelsen.
Medlem som önskar lämna Kulturens ska skriftligen anmäla detta till förbundsstyrelsen. Utträde
kan ske först sedan alla skyldigheter mot Kulturens fullgjorts och tidigast vid nästkommande
kalenderårsskifte.
§ 7 Samarbetspart
En organisation kan bli samarbetspart genom att teckna avtal med Kulturens. Beslut om
samarbete fattas löpande av förbundsstyrelsen.
§ 8 Organisation
Beslutande organ inom Kulturens är förbundsstämma, extra förbundsstämma och
förbundsstyrelse. Förbundsstämma är Kulturens högsta beslutande organ. Verkställande och
förvaltande organ är förbundsstyrelsen.
Förbundet är indelat i regioner, som bedriver såväl lokal som regional verksamhet och vilkas
geografiska omfattning bestäms av förbundsstyrelsen efter samråd med berörda regioner.
Förbundsstyrelse och förbundets revisorer äger rätt till insyn i verksamheten och förvaltningen
inom regionala enheter och ska vidta nödvändiga åtgärder när förbundets intressen så kräver.
§ 9 Förbundsstämma
Förbundsstämma skall hållas vartannat år före maj månads utgång på tid och ort som
förbundsstyrelsen bestämmer.
Kallelse till förbundsstämma utfärdas av förbundsstyrelsen och sänds ut till medlemsorganisationer och samarbetsparter senast två (2) månader i förväg. Handlingar till
förbundsstämman sänds ut senast en (1) månad före förbundsstämman (föredragningslista,
verksamhetsberättelser och årsredovisningar samt revisionsberättelser och valberedningens
förslag samt eventuella övriga ärenden som ska behandlas).
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Förbundsstämma består av ombud utsedda av stiftarna, medlemsorganisationer och regionerna.
Stiftarna har rätt att representeras med tre (3) ombud vardera, regionerna har och övriga
medlemsorganisationer har rätt att representeras av två (2) ombud vardera. Stämman är beslutför
med lägst hälften (50 procent) av antagna medlemmar (enligt § 6) är närvarande.
Varje ombud har en (1) röst. Samarbetspart har närvaro- och yttranderätt, men ej rösträtt.
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämma skall lämnas skriftligen till
förbundsstyrelsen senast den 15 februari det år stämman hålls. Rätt att lämna förslag har
Kulturens medlemmar. Förslag föreläggs förbundsstämma med förbundsstyrelsens utlåtande.
Varje medlem ansvarar själv för uppkomna kostnader för deltagande vid förbundsstämma.
§ 9.1 Ärenden vid Kulturens ordinarie förbundsstämma
Vid Kulturens ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden behandlas. Eventuella tillägg
skall godkännas av stämman.
1. öppnande samt fastställande av röstlängd
2. fråga om mötets behöriga utlysande
3. val av stämmofunktionärer: ordförande, sekreterare, två justerare samt två rösträknare
4. fastställande av föredragningslista för stämman
5. behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser och årsredovisningar för de
senaste två verksamhetsåren
6. behandling av revisorernas berättelser för de senaste två verksamhetsåren
7. fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årens resultat
8. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
9. anmälan/inval av nya medlemmar
10. uteslutning av medlemmar
11. fastställande av medlemsavgift
12. ärenden som väckts av förbundsstyrelsen
13. motioner som inkommit i föreskriven ordning
14. fastställande av Kulturens verksamhetsinriktning för de två kommande verksamhetsåren
15. valberedningens förslag om arvode för förbundsstyrelsens valda ledamöter
16. fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen
17. fastställande av Kulturens budget för de två kommande verksamhetsåren
18. val av förbundsordförande tillika förbundsstyrelsens ordförande
19. val av ledamöter i förbundsstyrelsen
20. val av revisorer jämte personliga ersättare
21. val av ledamöter och suppleanter i valberedningen och valberedningens sammankallande
22. eventuella tillägg
23. stämmans avslutande
9.2 Extra förbundsstämma
Förbundsstyrelsen har rätt att sammankalla till extra förbundsstämma.
Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsstämma när det med angivande av skäl
skriftligen krävs av Kulturens revisor, eller av en majoritet av medlemmarna. Extra
förbundsstämma skall hållas senast två (2) månader efter begäran.
Underlåter förbundsstyrelsen att inom en (1) månad kalla till extra förbundsstämma, får de som
krävt mötet kalla till detta.
Kallelse och förslag till föredragningslista skickas senast två (2) veckor före stämman.
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Vid extra förbundsstämma får endast på föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.
§ 9.3 Yttrande- och förslagsrätt
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer utsedda ombud, förbundsstyrelsens ledamöter,
samt revisorerna. Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer även sammankallande och
övriga ledamöter i valberedningen, i de ärenden valberedningen berett. Närvaro och yttranderätt
tillkommer Kulturens föredragande tjänstemän samt efter förbundsstämmans samtycke annan
närvarande.
§ 10 Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen är, då förbundsstämman inte är samlad, Kulturens högsta beslutande organ.
Består av ordförande och minst fem och högst tio övriga ledamöter valda av förbundsstämman.
Ledamöterna i förbundsstyrelsen samt förbundsordförande har mandatperioder om två (2) år.
Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande och kan också utse ett verkställande utskott
(VU). Förbundsstyrelsen kan också tillsätta övriga funktionärer, arbets- och projektgrupper om så
behövs.
Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, när förbundsstyrelsen har beslutat
härom eller på framställning av minst en tredjedel av ledamöterna. Dock minst fyra (4) gånger per
år.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats senast åtta (8) dagar före
sammanträdet och då minst hälften av ledamöterna är närvarande. För beslut krävs enkel
majoritet. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Röstning får ej ske med fullmakt. Om
ordförande anser det vara nödvändigt, får brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning
eller telefonsammanträde.
§ 10.1 Delegation
Förbundsstyrelsen får delegera sin beslutanderätt till förbundsstyrelseledamot och/eller till
anställd personal inom Kulturens. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall enligt
förbundsstyrelsens önskemål underrätta förbundsstyrelsen härom.
§ 10.2 Förbundsstyrelsens uppdrag
Förbundsstyrelsen skall leda organisationens verksamhet och i övrigt företräda Kulturens i
enlighet med förbundsstämmans beslut och verka för att av förbundsstämman antagna riktlinjer,
upprättade verksamhetsplaner och budget följs.
Utöver detta skall förbundsstyrelsen arbeta efter den av förbundsstyrelsen antagna
arbetsordningen.
§ 11 Revisorer och revision
Kulturens förvaltning och räkenskaper granskas årligen av två av förbundsstämma valda
revisorer. De skall följa förbundsstyrelsen och de underställda organens verksamhet, bland annat
genom att ta del av förbundsstyrelsens protokoll, räkenskaper och verksamhets- och
förvaltningsberättelser, samt till förbundsstyrelsen framföra de synpunkter och erinringar som de
kan finna påkallade.
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Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast den 1
mars.
Handlingarna skall efter verkställd revision jämte revisionsberättelse vara förbundsstyrelsen
tillhanda senast den 1 april.
Minst en revisor och dennes ersättare skall vara auktoriserad eller godkänd revisor.
Förtroendevald inom Kulturens riks- eller regionorganisationer, eller anställda inom Kulturens
medlemsorganisationer är inte valbara som revisor eller ersättare för revisor.
§ 12 Valberedning
Valberedningen består av minst tre (3) ledamöter och två (2) suppleanter. Förbundsstämman
utser valberedning och en av ledamöterna till sammankallande.
Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så
bestämmer. Valberedningen skall följa Kulturens arbete och inför förbundsstämman föreslå
kandidater till förbundsstyrelsen samt föreslå arvoden för förtroendevalda. Valberedningens
beslut och förslag skall protokollföras.
§ 13 Stadgeändring
Beslut om stadgeändring träder i kraft omedelbart om beslut antagits enhälligt vid
förbundsstämma.
Stadgeändring kan ske på två (2) sätt.
Enhälligt beslut vid ordinarie förbundsstämma, eller med två tredjedels majoritet, med
likalydande beslut, vid två på varandra följande förbundsstämmor, varav minst en ordinarie
förbundsstämma, med minst sex (6) månader emellan.
§ 14 Upplösning
Upplösning av Kulturens kan endast ske av två (2) på varandra följande förbundsstämmor, varav
minst en ordinarie förbundsstämma, med minst sex (6) månader emellan.
För att beslut om upplösning skall vara giltigt krävs minst två tredjedels majoritet bland de på
stämman närvarande röstberättigade ombuden.
Vid en upplösning skall kvarvarande realia och likvida medel tillfalla stiftarorganisationerna.
Stadgarna är antagna vid förbundsstämma 2007-03-09
Reviderade vid förbundsstämma 2009-05-14
Reviderade vid extra förbundsstämma 2009-12-08
Reviderade vid extra förbundsstämma 2011-10-01
Reviderade vid förbundsstämma 2015-05-23 (§ 9:4)
Reviderade vid förbundsstämma 2019-05-25 (§ 9:4 struken sant ändring i förslagstid i § 9)
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Stadgar för Region Norr inom Kulturens Bildningsverksamhet
§ 1 Namn
Föreningens namn är Region Norr inom Kulturens Bildningsverksamhet”, nedan kallat
Regionen. (organisationsnummer 802457 - 0262)
Regionen är en del av Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Kulturens.
Regionen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation.
Regionens säte är X.
Regionen är och skall verka som ett studieförbund på regional och lokal nivå i Sverige.
§ 2 Ändamål
Kulturens är instiftad av sex amatörkulturorganisationer med syfte att bedriva fri och frivillig
folkbildningsverksamhet.
Kulturens skall
- bedriva studiecirkelverksamhet och andra folkbildningsaktiviteter,
- med kultur som medel främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och kulturell
mångfald,
- ha särskild fokus på ideella kulturutövares behov av utveckling både av verksamheternas kvalitet
och av deras omfattning.
Kulturens har ett särskilt ansvar för att öka förståelse och samverkan mellan olika
verksamhetsinriktningar, stimulera kunskapsutveckling och på olika sätt verka för kulturens
utveckling.
Kulturens vill
− främja allas möjlighet att delta i kulturverksamheter och själva vara skapande
− utbilda medlemmar i anslutna organisationer och andra intresserade för uppgifter i föreningsliv,
kulturverksamheter och samhälle,
− vara en resurs för ökad delaktighet och valfrihet i utbildning och kulturliv för alla.
§ 3 Målgrupp
Målgruppen är utövare av kultur i regionen som söker lärande och utveckling i folkbildningens
anda. Prioriterade är medlemmar i stiftarorganisationerna eller i övriga medlemsorganisationer.
§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari - 31 december.
§ 5 Firmateckning
Regionens firma tecknas av regionstyrelsen. Regionstyrelsen får utse en eller flera personer att
gemensamt eller var för sig teckna regionens firma.
§ 6 Medlemmar och medlemskap i Regionen
Regionala och lokala organisationer vars riksorganisation är stiftarorganisation eller övrig medlem
i Kulturens är medlem i Regionen.
Medlemskap kan även beviljas organisationer som
- finner en intressegrund i Kulturens stadgar och ändamål,
- har en demokratisk struktur,
- har ett geografiskt begränsat verksamhetsområde som helt eller delvis sammanfaller med
Regionen.
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§ 6.1 Stiftarorganisationerna
Stiftarorganisationerna är Riksförbundet Unga Musikanter, Riksförbundet för Folkmusik och
Dans, Svenska Folkdansringen, Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund och Sveriges
Spelmäns Riksförbund.
§ 6.2 Medlemsorganisationer
Medlemskap för organisationer utanför Kulturens medlemmar erhålls via inval vid
regionstämman. Ansökan om medlemskap ställs skriftligen till regionstyrelsen senast sex månader
före medlemskapet kan träda i kraft. Medlem i Kulturens förbinder sig att följa Kulturens stadgar
och policydokument.
Regionstyrelsen fastställer medlemsavgift för lokalt invalda medlemmar.
Medlem som inte uppfyller villkoren för medlemskap eller som inte efterlever Kulturens stadgar
och värdegrunder kan efter prövning av regionstyrelsen, uteslutas genom beslut av
regionstämman.
Lokalt invald medlem som önskar lämna Regionen ska skriftligen anmäla detta till
regionstyrelsen. Utträde kan ske först sedan alla skyldigheter mot Regionen fullgjorts och vid
kommande kalenderårsskifte.
§ 7 Organisation
Regionens beslutande organ är dess regionstämma. Verkställande och förvaltande organ är
regionstyrelsen.
Regionen har skyldighet att efterleva förbundets utarbetade riktlinjer för verksamhet, förvaltning
och ekonomi samt följa centralt ingångna avtal.
§ 8 Regionstämma
Regionstämma skall hållas varje år före mars månads utgång på tid och ort som regionstyrelsen
bestämmer.
Kallelse till regionstämma utfärdas av regionstyrelsen senast två (2) månader i förväg och sänds ut
till medlemmarna. Handlingar till regionstämman sänds ut senast 14 dagar före regionstämman
(föredragningslista, verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisionsberättelse och
valberedningens förslag, samt eventuella övriga ärenden som skall behandlas).
Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer.
Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.
Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman.
Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.
Förslag till ärenden att behandlas vid regionstämma skall lämnas skriftligen till regionstyrelsen
senast den 15 januari. Rätt att lämna förslag har medlemsorganisationerna i Regionen. Förslag
föreläggs regionstämma med regionstyrelsens utlåtande.
Varje medlem ansvarar själv för uppkomna kostnader för deltagande vid regionstämma.
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Regionen kan inom sitt geografiska område inrätta en eller flera lokala enheter. Regionstyrelsen
beslutar om inrättandet av lokala enheter. Sådant beslut skall godkännas av förbundsstyrelsen.
§ 8.1 Ärenden vid regionens ordinarie stämma
Vid Regionens ordinarie regionstämma skall följande ärenden behandlas. Eventuella tillägg skall
godkännas av stämman.
1. öppnande samt fastställande av röstlängd
2. fråga om mötets behöriga utlysande
3. val av stämmofunktionärer: ordförande, sekreterare, två justerare samt två rösträknare
4. fastställande av föredragningslista för stämman
5. behandling av regionstyrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
6. behandling av revisorernas berättelse
7. fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årets resultat
8. fråga om ansvarsfrihet för regionstyrelsen
9. inval av nya medlemmar
10. uteslutning av medlemmar
11. fastställande av medlemsavgift
12. ärenden som väckts av regionstyrelsen
13. motioner som har inkommit i föreskriven ordning
14. fastställande av Regionens verksamhetsinriktning
15. valberedningens förslag om arvode för regionstyrelsens valda ledamöter
16. fastställande av Regionens budget
17. fastställande av antalet ledamöter i regionstyrelsen
18. val av regionordförande tillika regionstyrelsens ordförande
19. val av sekreterare och kassör
20. val av ledamöter i regionstyrelsen
21. val av revisorer jämte personliga ersättare
22. val av ledamöter i valberedningen och suppleanter i valberedningen och valberedningens
sammankallande
23. eventuella tillägg
24. stämmans avslutande
§ 8.2 Extra regionstämma
Regionstyrelsen har rätt att sammankalla extra regionstämma.
Regionstyrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsstämma när det med angivande av skäl
skriftligen krävs av Kulturens revisor, eller av en majoritet av medlemmarna. Extra
förbundsstämma skall hållas senast två (2) månader efter begäran.
Underlåter regionstyrelsen att inom en (1) månad kalla till extra regionstämma, får de som krävt
mötet kalla till detta.
Kallelse och förslag till föredragningslista skickas senast två (2) veckor före stämman.
Vid extra regionstämma får endast på föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.
§ 8.3 Yttrande- och förslagsrätt
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer utsedda ombud, regionstyrelsens ledamöter,
Regionens revisorer samt förbundsstyrelsens ledamöter. Närvaro, yttrande- och förslagsrätt
tillkommer även sammankallande och övriga ledamöter i valberedningen, i de ärenden
valberedningen berett. Närvaro och yttranderätt tillkommer Regionens och Kulturens
föredragande tjänstemän samt efter regionstämmans samtycke annan närvarande.

9 (36)

§ 8:4 Vinstdisposition
Finns vid verksamhetsårets slut kvarvarande statsbidrag för folkbildningsverksamhet skall dessa
medel öronmärkas för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet under kommande år.
Disposition av övrig del av eventuell vinst beslutar stämman om.
§ 9 Regionstyrelsen
Regionstyrelsen är, då regionstämman inte är samlad, regionens högst beslutande organ.
Regionstyrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör, och högst tio ledamöter inom
regionen. Antalet ledamöter fastställs på stämman.
Ledamöterna i regionstyrelsen har mandattiden två (2) år, och ledamöterna skall väljas så att
mandatperioden för hälften av ledamöterna upphör vid varje ordinarie regionstämma.
Regionstyrelsen utser inom sig vice ordförande, och kan även utse ett arbetsutskott (AU) eller
verkställande utskott (VU) samt tillsätta övriga funktionärer som behövs. Regionstyrelsen äger
också rätt att utse tillfälliga arbets- och projektgrupper.
Regionstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, när regionstyrelsen har beslutat härom
eller på framställning av minst en tredjedel av ledamöterna. Dock minst fyra (4) gånger per år.
Regionstyrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats senast åtta (8) dagar före
sammanträdet och då minst hälften av ledamöterna är närvarande. För beslut krävs enkel
majoritet. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om
ordförande anser det vara nödvändigt, får brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning
eller telefonsammanträde.
§ 9.1 Delegation
Regionstyrelsen får delegera sin beslutanderätt till särskilda organ, till regionstyrelseledamot
och/eller till anställd inom Regionen. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall
enligt regionstyrelsens önskemål underrätta regionstyrelsen härom.
§ 9.2 Regionstyrelsens uppdrag
Regionstyrelsen skall arbeta efter organisationens verksamhet och i övrigt företräda Regionen i
enlighet med regionstämmans beslut och verka för att av regionstämman antagna riktlinjer,
upprättade verksamhetsplaner och budget följs.
Utöver detta skall regionstyrelsen arbeta efter den av regionstyrelsen antagna arbetsordningen.
§ 10 Revisorer och revision
Regionens förvaltning och räkenskaper granskas årligen av två av regionstämman valda revisorer.
De skall följa regionstyrelsen och de underställda organens verksamhet, bland annat genom att ta
del av regionstyrelsens protokoll, räkenskaper och verksamhets- och förvaltningsberättelser, samt
till regionstyrelsen framföra de synpunkter och erinringar som de kan finna påkallade.
Regionstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast den 15
januari. Handlingarna skall efter verkställd revision jämte revisionsberättelse vara regionstyrelsen
tillhanda senast den 1 februari.
Minst en revisor och dennes ersättare skall vara auktoriserad eller godkänd revisor.
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Förtroendevald inom Kulturens eller anställda inom Kulturens medlemsorganisationer är inte
valbara som revisor eller ersättare för revisor.
§ 11 Valberedning
Valberedningen består av tre (3) ledamöter. Regionstämman utser valberedning och en av
ledamöterna till sammankallande.
Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så
bestämmer. Valberedningen skall följa regionens arbete och inför regionstämman föreslå
kandidater till regionstyrelsen samt föreslå arvoden för förtroendevalda.
Valberedningens beslut och förslag skall protokollföras.
§ 12 Stadgeändring
Stadgeändring kan ske på två sätt.
Enhälligt beslut vid ordinarie regionstämma, eller med två tredjedels majoritet med likalydande
beslut vid två på varandra följande regionstämmor, varav minst en ordinarie regionstämma, med
minst tre (3) månader emellan.
Stadgeändring för regionen skall godkännas av förbundsstyrelsen innan de kan träda ikraft.
§ 13 Upplösning
Upplösning av Regionen kan endast ske av två på varandra följande regionstämmor, varav minst
en ordinarie regionstämma, med minst sex (6) månader emellan.
För att beslut om upplösning skall vara giltigt krävs minst två tredjedels majoritet bland
stämmans ombud.
Vid upplösning överförs regionens kvarvarande behållning till Kulturens Bildningsverksamhet.
Stadgarna är antagna vid förbundsstämma 2007-03-09
Reviderade vid förbundsstämma 2009-05-14
Reviderade vid extra förbundsstämma 2009-12-08
Reviderade vid extra förbundsstämma 2011-10-01
Reviderad § 8, stycke 2 (från en månad till 14 dagar) regionstämmor 2014-03, revidering godkänd av
förbundsstyrelse 2014-05-27
Reviderade vid regionstämma 2015-03-22, revidering godkänd av förbundsstyrelse 2015-05-23.
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Stadgar för Region Mitt inom Kulturens Bildningsverksamhet
§ 1 Namn
Föreningens namn är Region Mitt inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen.
(organisationsnummer 802456 - 8837)
Regionen är en del av Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Kulturens.
Regionen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation.
Regionens säte är X.
Regionen är och skall verka som ett studieförbund på regional och lokal nivå i Sverige.
§ 2 Ändamål
Kulturens är instiftad av sex amatörkulturorganisationer med syfte att bedriva fri och frivillig
folkbildningsverksamhet.
Kulturens skall
- bedriva studiecirkelverksamhet och andra folkbildningsaktiviteter,
- med kultur som medel främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och kulturell
mångfald,
- ha särskild fokus på ideella kulturutövares behov av utveckling både av verksamheternas kvalitet
och av deras omfattning.
Kulturens har ett särskilt ansvar för att öka förståelse och samverkan mellan olika
verksamhetsinriktningar, stimulera kunskapsutveckling och på olika sätt verka för kulturens
utveckling.
Kulturens vill
− främja allas möjlighet att delta i kulturverksamheter och själva vara skapande
− utbilda medlemmar i anslutna organisationer och andra intresserade för uppgifter i föreningsliv,
kulturverksamheter och samhälle,
− vara en resurs för ökad delaktighet och valfrihet i utbildning och kulturliv för alla.
§ 3 Målgrupp
Målgruppen är utövare av kultur i regionen som söker lärande och utveckling i folkbildningens
anda. Prioriterade är medlemmar i stiftarorganisationerna eller i övriga medlemsorganisationer.
§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari - 31 december.
§ 5 Firmateckning
Regionens firma tecknas av regionstyrelsen. Regionstyrelsen får utse en eller flera personer att
gemensamt eller var för sig teckna regionens firma.
§ 6 Medlemmar och medlemskap i Regionen
Regionala och lokala organisationer vars riksorganisation är stiftarorganisation eller övrig medlem
i Kulturens är medlem i Regionen.
Medlemskap kan även beviljas organisationer som
- finner en intressegrund i Kulturens stadgar och ändamål,
- har en demokratisk struktur,
- har ett geografiskt begränsat verksamhetsområde som helt eller delvis sammanfaller med
Regionen.
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§ 6.1 Stiftarorganisationerna
Stiftarorganisationerna är Riksförbundet Unga Musikanter, Riksförbundet för Folkmusik och
Dans, Svenska Folkdansringen, Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund och Sveriges
Spelmäns Riksförbund.
§ 6.2 Medlemsorganisationer
Medlemskap för organisationer utanför Kulturens medlemmar erhålls via inval vid
regionstämman. Ansökan om medlemskap ställs skriftligen till regionstyrelsen senast sex månader
före medlemskapet kan träda i kraft. Medlem i Kulturens förbinder sig att följa Kulturens stadgar
och policydokument.
Regionstyrelsen fastställer medlemsavgift för lokalt invalda medlemmar.
Medlem som inte uppfyller villkoren för medlemskap eller som inte efterlever Kulturens stadgar
och värdegrunder kan efter prövning av regionstyrelsen, uteslutas genom beslut av
regionstämman.
Lokalt invald medlem som önskar lämna Regionen ska skriftligen anmäla detta till
regionstyrelsen. Utträde kan ske först sedan alla skyldigheter mot Regionen fullgjorts och vid
kommande kalenderårsskifte.
§ 7 Organisation
Regionens beslutande organ är dess regionstämma. Verkställande och förvaltande organ är
regionstyrelsen.
Regionen har skyldighet att efterleva förbundets utarbetade riktlinjer för verksamhet, förvaltning
och ekonomi samt följa centralt ingångna avtal.
§ 8 Regionstämma
Regionstämma skall hållas varje år före mars månads utgång på tid och ort som regionstyrelsen
bestämmer.
Kallelse till regionstämma utfärdas av regionstyrelsen senast två (2) månader i förväg och sänds ut
till medlemmarna. Handlingar till regionstämman sänds ut senast 14 dagar före regionstämman
(föredragningslista, verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisionsberättelse och
valberedningens förslag, samt eventuella övriga ärenden som skall behandlas).
Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer.
Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.
Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman.
Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.
Förslag till ärenden att behandlas vid regionstämma skall lämnas skriftligen till regionstyrelsen
senast den 15 januari. Rätt att lämna förslag har medlemsorganisationerna i Regionen. Förslag
föreläggs regionstämma med regionstyrelsens utlåtande.
Varje medlem ansvarar själv för uppkomna kostnader för deltagande vid regionstämma.
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Regionen kan inom sitt geografiska område inrätta en eller flera lokala enheter. Regionstyrelsen
beslutar om inrättandet av lokala enheter. Sådant beslut skall godkännas av förbundsstyrelsen.
§ 8.1 Ärenden vid regionens ordinarie stämma
Vid Regionens ordinarie regionstämma skall följande ärenden behandlas. Eventuella tillägg skall
godkännas av stämman.
1.
öppnande samt fastställande av röstlängd
2.
fråga om mötets behöriga utlysande
3.
val av stämmofunktionärer: ordförande, sekreterare, två justerare samt två
rösträknare
4.
fastställande av föredragningslista för stämman
5.
behandling av regionstyrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
6.
behandling av revisorernas berättelse
7.
fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årets resultat
8.
fråga om ansvarsfrihet för regionstyrelsen
9.
inval av nya medlemmar
10.
uteslutning av medlemmar
11.
fastställande av medlemsavgift
12.
ärenden som väckts av regionstyrelsen
13.
motioner som har inkommit i föreskriven ordning
14.
fastställande av Regionens verksamhetsinriktning
15.
valberedningens förslag om arvode för regionstyrelsens valda ledamöter
16.
fastställande av Regionens budget
17.
fastställande av antalet ledamöter i regionstyrelsen
18.
val av regionordförande tillika regionstyrelsens ordförande
19.
val av sekreterare och kassör
20.
val av ledamöter i regionstyrelsen
21.
val av revisorer jämte personliga ersättare
22.
val av ledamöter i valberedningen och suppleanter i valberedningen och
valberedningens sammankallande
23.
eventuella tillägg
24.
stämmans avslutande
§ 8.2 Extra regionstämma
Regionstyrelsen har rätt att sammankalla extra regionstämma.
Regionstyrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsstämma när det med angivande av skäl
skriftligen krävs av Kulturens revisor, eller av en majoritet av medlemmarna. Extra
förbundsstämma skall hållas senast två (2) månader efter begäran.
Underlåter regionstyrelsen att inom en (1) månad kalla till extra regionstämma, får de som krävt
mötet kalla till detta.
Kallelse och förslag till föredragningslista skickas senast två (2) veckor före stämman.
Vid extra regionstämma får endast på föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.
§ 8.3 Yttrande- och förslagsrätt
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer utsedda ombud, regionstyrelsens ledamöter,
Regionens revisorer samt förbundsstyrelsens ledamöter. Närvaro, yttrande- och förslagsrätt
tillkommer även sammankallande och övriga ledamöter i valberedningen, i de ärenden
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valberedningen berett. Närvaro och yttranderätt tillkommer Regionens och Kulturens
föredragande tjänstemän samt efter regionstämmans samtycke annan närvarande.
§ 8:4 Vinstdisposition
Finns vid verksamhetsårets slut kvarvarande statsbidrag för folkbildningsverksamhet skall dessa
medel öronmärkas för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet under kommande år.
Disposition av övrig del av eventuell vinst beslutar stämman om.
§ 9 Regionstyrelsen
Regionstyrelsen är, då regionstämman inte är samlad, regionens högst beslutande organ.
Regionstyrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör, och högst tio ledamöter inom
regionen. Antalet ledamöter fastställs på stämman.
Ledamöterna i regionstyrelsen har mandattiden två (2) år, och ledamöterna skall väljas så att
mandatperioden för hälften av ledamöterna upphör vid varje ordinarie regionstämma.
Regionstyrelsen utser inom sig vice ordförande, och kan även utse ett arbetsutskott (AU) eller
verkställande utskott (VU) samt tillsätta övriga funktionärer som behövs. Regionstyrelsen äger
också rätt att utse tillfälliga arbets- och projektgrupper.
Regionstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, när regionstyrelsen har beslutat härom
eller på framställning av minst en tredjedel av ledamöterna. Dock minst fyra (4) gånger per år.
Regionstyrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats senast åtta (8) dagar före
sammanträdet och då minst hälften av ledamöterna är närvarande. För beslut krävs enkel
majoritet. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om
ordförande anser det vara nödvändigt, får brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning
eller telefonsammanträde.
§ 9.1 Delegation
Regionstyrelsen får delegera sin beslutanderätt till särskilda organ, till regionstyrelseledamot
och/eller till anställd inom Regionen. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall
enligt regionstyrelsens önskemål underrätta regionstyrelsen härom.
§ 9.2 Regionstyrelsens uppdrag
Regionstyrelsen skall arbeta efter organisationens verksamhet och i övrigt företräda Regionen i
enlighet med regionstämmans beslut och verka för att av regionstämman antagna riktlinjer,
upprättade verksamhetsplaner och budget följs.
Utöver detta skall regionstyrelsen arbeta efter den av regionstyrelsen antagna arbetsordningen.
§ 10 Revisorer och revision
Regionens förvaltning och räkenskaper granskas årligen av två av regionstämman valda revisorer.
De skall följa regionstyrelsen och de underställda organens verksamhet, bland annat genom att ta
del av regionstyrelsens protokoll, räkenskaper och verksamhets- och förvaltningsberättelser, samt
till regionstyrelsen framföra de synpunkter och erinringar som de kan finna påkallade.
Regionstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast den 15
januari. Handlingarna skall efter verkställd revision jämte revisionsberättelse vara regionstyrelsen
tillhanda senast den 1 februari.
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Minst en revisor och dennes ersättare skall vara auktoriserad eller godkänd revisor.
Förtroendevald inom Kulturens eller anställda inom Kulturens medlemsorganisationer är inte
valbara som revisor eller ersättare för revisor.
§ 11 Valberedning
Valberedningen består av tre (3) ledamöter. Regionstämman utser valberedning och en av
ledamöterna till sammankallande.
Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så
bestämmer. Valberedningen skall följa regionens arbete och inför regionstämman föreslå
kandidater till regionstyrelsen samt föreslå arvoden för förtroendevalda.
Valberedningens beslut och förslag skall protokollföras.
§ 12 Stadgeändring
Stadgeändring kan ske på två sätt.
Enhälligt beslut vid ordinarie regionstämma, eller med två tredjedels majoritet med likalydande
beslut vid två på varandra följande regionstämmor, varav minst en ordinarie regionstämma, med
minst tre (3) månader emellan.
Stadgeändring för regionen skall godkännas av förbundsstyrelsen innan de kan träda ikraft.
§ 13 Upplösning
Upplösning av Regionen kan endast ske av två på varandra följande regionstämmor, varav minst
en ordinarie regionstämma, med minst sex (6) månader emellan.
För att beslut om upplösning skall vara giltigt krävs minst två tredjedels majoritet bland
stämmans ombud.
Vid upplösning överförs regionens kvarvarande behållning till Kulturens Bildningsverksamhet.
Stadgarna är antagna vid förbundsstämma 2007-03-09
Reviderade vid förbundsstämma 2009-05-14
Reviderade vid extra förbundsstämma 2009-12-08
Reviderade vid extra förbundsstämma 2011-10-01
Reviderad § 8, stycke 2 (från en månad till 14 dagar) regionstämmor 2014-03, revidering godkänd av
förbundsstyrelse 2014-05-27
Reviderade vid regionstämma 2015-03-21, revidering godkänd av förbundsstyrelse 2015-05-23.
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Stadgar för Region Öst inom Kulturens Bildningsverksamhet
§ 1 Namn
Föreningens namn är Region Öst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen.
(organisationsnummer 802456 - 8829)
Regionen är en del av Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Kulturens.
Regionen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation.
Regionens säte är X.
Regionen är och skall verka som ett studieförbund på regional och lokal nivå i Sverige.
§ 2 Ändamål
Kulturens är instiftad av sex amatörkulturorganisationer med syfte att bedriva fri och frivillig
folkbildningsverksamhet.
Kulturens skall
- bedriva studiecirkelverksamhet och andra folkbildningsaktiviteter,
- med kultur som medel främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och kulturell
mångfald,
- ha särskild fokus på ideella kulturutövares behov av utveckling både av verksamheternas kvalitet
och av deras omfattning.
Kulturens har ett särskilt ansvar för att öka förståelse och samverkan mellan olika
verksamhetsinriktningar, stimulera kunskapsutveckling och på olika sätt verka för kulturens
utveckling.
Kulturens vill
− främja allas möjlighet att delta i kulturverksamheter och själva vara skapande
− utbilda medlemmar i anslutna organisationer och andra intresserade för uppgifter i föreningsliv,
kulturverksamheter och samhälle,
− vara en resurs för ökad delaktighet och valfrihet i utbildning och kulturliv för alla.
§ 3 Målgrupp
Målgruppen är utövare av kultur i regionen som söker lärande och utveckling i folkbildningens
anda. Prioriterade är medlemmar i stiftarorganisationerna eller i övriga medlemsorganisationer.
§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari - 31 december.
§ 5 Firmateckning
Regionens firma tecknas av regionstyrelsen. Regionstyrelsen får utse en eller flera personer att
gemensamt eller var för sig teckna regionens firma.
§ 6 Medlemmar och medlemskap i Regionen
Regionala och lokala organisationer vars riksorganisation är stiftarorganisation eller övrig medlem
i Kulturens är medlem i Regionen.
Medlemskap kan även beviljas organisationer som
- finner en intressegrund i Kulturens stadgar och ändamål,
- har en demokratisk struktur,
- har ett geografiskt begränsat verksamhetsområde som helt eller delvis sammanfaller med
Regionen.
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§ 6.1 Stiftarorganisationerna
Stiftarorganisationerna är Riksförbundet Unga Musikanter, Riksförbundet för Folkmusik och
Dans, Svenska Folkdansringen, Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund och Sveriges
Spelmäns Riksförbund.
§ 6.2 Medlemsorganisationer
Medlemskap för organisationer utanför Kulturens medlemmar erhålls via inval vid
regionstämman. Ansökan om medlemskap ställs skriftligen till regionstyrelsen senast sex månader
före medlemskapet kan träda i kraft. Medlem i Kulturens förbinder sig att följa Kulturens stadgar
och policydokument.
Regionstyrelsen fastställer medlemsavgift för lokalt invalda medlemmar.
Medlem som inte uppfyller villkoren för medlemskap eller som inte efterlever Kulturens stadgar
och värdegrunder kan efter prövning av regionstyrelsen, uteslutas genom beslut av
regionstämman.
Lokalt invald medlem som önskar lämna Regionen ska skriftligen anmäla detta till
regionstyrelsen. Utträde kan ske först sedan alla skyldigheter mot Regionen fullgjorts och vid
kommande kalenderårsskifte.
§ 7 Organisation
Regionens beslutande organ är dess regionstämma. Verkställande och förvaltande organ är
regionstyrelsen.
Regionen har skyldighet att efterleva förbundets utarbetade riktlinjer för verksamhet, förvaltning
och ekonomi samt följa centralt ingångna avtal.
§ 8 Regionstämma
Regionstämma skall hållas varje år före mars månads utgång på tid och ort som regionstyrelsen
bestämmer.
Kallelse till regionstämma utfärdas av regionstyrelsen senast två (2) månader i förväg och sänds ut
till medlemmarna. Handlingar till regionstämman sänds ut senast 14 dagar före regionstämman
(föredragningslista, verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisionsberättelse och
valberedningens förslag, samt eventuella övriga ärenden som skall behandlas).
Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer.
Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.
Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman.
Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.
Förslag till ärenden att behandlas vid regionstämma skall lämnas skriftligen till regionstyrelsen
senast den 15 januari. Rätt att lämna förslag har medlemsorganisationerna i Regionen. Förslag
föreläggs regionstämma med regionstyrelsens utlåtande.
Varje medlem ansvarar själv för uppkomna kostnader för deltagande vid regionstämma.
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Regionen kan inom sitt geografiska område inrätta en eller flera lokala enheter. Regionstyrelsen
beslutar om inrättandet av lokala enheter. Sådant beslut skall godkännas av förbundsstyrelsen.
§ 8.1 Ärenden vid regionens ordinarie stämma
Vid Regionens ordinarie regionstämma skall följande ärenden behandlas. Eventuella tillägg skall
godkännas av stämman.
1.
öppnande samt fastställande av röstlängd
2.
fråga om mötets behöriga utlysande
3.
val av stämmofunktionärer: ordförande, sekreterare, två justerare samt två
rösträknare
4.
fastställande av föredragningslista för stämman
5.
behandling av regionstyrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
6.
behandling av revisorernas berättelse
7.
fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årets resultat
8.
fråga om ansvarsfrihet för regionstyrelsen
9.
inval av nya medlemmar
10.
uteslutning av medlemmar
11.
fastställande av medlemsavgift
12.
ärenden som väckts av regionstyrelsen
13.
motioner som har inkommit i föreskriven ordning
14.
fastställande av Regionens verksamhetsinriktning
15.
valberedningens förslag om arvode för regionstyrelsens valda ledamöter
16.
fastställande av Regionens budget
17.
fastställande av antalet ledamöter i regionstyrelsen
18.
val av regionordförande tillika regionstyrelsens ordförande
19.
val av sekreterare och kassör
20.
val av ledamöter i regionstyrelsen
21.
val av revisorer jämte personliga ersättare
22.
val av ledamöter i valberedningen och suppleanter i valberedningen och
valberedningens sammankallande
23.
eventuella tillägg
24.
stämmans avslutande
§ 8.2 Extra regionstämma
Regionstyrelsen har rätt att sammankalla extra regionstämma.
Regionstyrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsstämma när det med angivande av skäl
skriftligen krävs av Kulturens revisor, eller av en majoritet av medlemmarna. Extra
förbundsstämma skall hållas senast två (2) månader efter begäran.
Underlåter regionstyrelsen att inom en (1) månad kalla till extra regionstämma, får de som krävt
mötet kalla till detta.
Kallelse och förslag till föredragningslista skickas senast två (2) veckor före stämman.
Vid extra regionstämma får endast på föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.
§ 8.3 Yttrande- och förslagsrätt
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer utsedda ombud, regionstyrelsens ledamöter,
Regionens revisorer samt förbundsstyrelsens ledamöter. Närvaro, yttrande- och förslagsrätt
tillkommer även sammankallande och övriga ledamöter i valberedningen, i de ärenden
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valberedningen berett. Närvaro och yttranderätt tillkommer Regionens och Kulturens
föredragande tjänstemän samt efter regionstämmans samtycke annan närvarande.
§ 8:4 Vinstdisposition
Finns vid verksamhetsårets slut kvarvarande statsbidrag för folkbildningsverksamhet skall dessa
medel öronmärkas för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet under kommande år.
Disposition av övrig del av eventuell vinst beslutar stämman om.
§ 9 Regionstyrelsen
Regionstyrelsen är, då regionstämman inte är samlad, regionens högst beslutande organ.
Regionstyrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör, och minst tre (3) och högst tio
ledamöter inom regionen.
Ledamöterna i regionstyrelsen har mandattiden två (2) år, och ledamöterna skall väljas så att
mandatperioden för hälften av ledamöterna upphör vid varje ordinarie regionstämma.
Regionstyrelsen utser inom sig vice ordförande, och kan även utse ett arbetsutskott (AU) eller
verkställande utskott (VU) samt tillsätta övriga funktionärer som behövs. Regionstyrelsen äger
också rätt att utse tillfälliga arbets- och projektgrupper.
Regionstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, när regionstyrelsen har beslutat härom
eller på framställning av minst en tredjedel av ledamöterna. Dock minst fyra (4) gånger per år.
Regionstyrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats senast åtta (8) dagar före
sammanträdet och då minst hälften av ledamöterna är närvarande. För beslut krävs enkel
majoritet. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om
ordförande anser det vara nödvändigt, får brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning
eller telefonsammanträde.
§ 9.1 Delegation
Regionstyrelsen får delegera sin beslutanderätt till särskilda organ, till regionstyrelseledamot
och/eller till anställd inom Regionen. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall
enligt regionstyrelsens önskemål underrätta regionstyrelsen härom.
§ 9.2 Regionstyrelsens uppdrag
Regionstyrelsen skall arbeta efter organisationens verksamhet och i övrigt företräda Regionen i
enlighet med regionstämmans beslut och verka för att av regionstämman antagna riktlinjer,
upprättade verksamhetsplaner och budget följs.
Utöver detta skall regionstyrelsen arbeta efter den av regionstyrelsen antagna arbetsordningen.
§ 10 Revisorer och revision
Regionens förvaltning och räkenskaper granskas årligen av två av regionstämman valda revisorer.
De skall följa regionstyrelsen och de underställda organens verksamhet, bland annat genom att ta
del av regionstyrelsens protokoll, räkenskaper och verksamhets- och förvaltningsberättelser, samt
till regionstyrelsen framföra de synpunkter och erinringar som de kan finna påkallade.
Regionstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast den 15
januari. Handlingarna skall efter verkställd revision jämte revisionsberättelse vara regionstyrelsen
tillhanda senast den 1 februari.
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Minst en revisor och dennes ersättare skall vara auktoriserad eller godkänd revisor.
Förtroendevald inom Kulturens eller anställda inom Kulturens medlemsorganisationer är inte
valbara som revisor eller ersättare för revisor.
§ 11 Valberedning
Valberedningen består av tre (3) ledamöter. Regionstämman utser valberedning och en av
ledamöterna till sammankallande.
Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så
bestämmer. Valberedningen skall följa regionens arbete och inför regionstämman föreslå
kandidater till regionstyrelsen samt föreslå arvoden för förtroendevalda.
Valberedningens beslut och förslag skall protokollföras.
§ 12 Stadgeändring
Stadgeändring kan ske på två sätt.
Enhälligt beslut vid ordinarie regionstämma, eller med två tredjedels majoritet med likalydande
beslut vid två på varandra följande regionstämmor, varav minst en ordinarie regionstämma, med
minst tre (3) månader emellan.
Stadgeändring för regionen skall godkännas av förbundsstyrelsen innan de kan träda ikraft.
§ 13 Upplösning
Upplösning av Regionen kan endast ske av två på varandra följande regionstämmor, varav minst
en ordinarie regionstämma, med minst sex (6) månader emellan.
För att beslut om upplösning skall vara giltigt krävs minst två tredjedels majoritet bland
stämmans ombud.
Vid upplösning överförs regionens kvarvarande behållning till Kulturens Bildningsverksamhet.
Stadgarna är antagna vid förbundsstämma 2007-03-09
Reviderade vid förbundsstämma 2009-05-14
Reviderade vid extra förbundsstämma 2009-12-08
Reviderade vid extra förbundsstämma 2011-10-01
Reviderad § 8, stycke 2 (från en månad till 14 dagar) regionstämmor 2014-03, revidering godkänd av
förbundsstyrelse 2014-05-27
Reviderade vid regionstämma 2015-03-28, revidering godkänd av förbundsstyrelse 2015-05-23.
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Stadgar för Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet
§ 1 Namn
Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet”, nedan kallat Regionen.
(organisationsnummer 802456 – 6339)
Regionen är en del av Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Kulturens.
Regionen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation.
Regionens säte är X.
Regionen är och skall verka som ett studieförbund på regional och lokal nivå i Sverige.
§ 2 Ändamål
Kulturens är instiftad av sex amatörkulturorganisationer med syfte att bedriva fri och frivillig
folkbildningsverksamhet.
Kulturens skall
- bedriva studiecirkelverksamhet och andra folkbildningsaktiviteter,
- med kultur som medel främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och kulturell
mångfald,
- ha särskild fokus på ideella kulturutövares behov av utveckling både av verksamheternas kvalitet
och av deras omfattning.
Kulturens har ett särskilt ansvar för att öka förståelse och samverkan mellan olika
verksamhetsinriktningar, stimulera kunskapsutveckling och på olika sätt verka för kulturens
utveckling.
Kulturens vill
− främja allas möjlighet att delta i kulturverksamheter och själva vara skapande
− utbilda medlemmar i anslutna organisationer och andra intresserade för uppgifter i föreningsliv,
kulturverksamheter och samhälle,
− vara en resurs för ökad delaktighet och valfrihet i utbildning och kulturliv för alla.
§ 3 Målgrupp
Målgruppen är utövare av kultur i regionen som söker lärande och utveckling i folkbildningens
anda. Prioriterade är medlemmar i stiftarorganisationerna eller i övriga medlemsorganisationer.
§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari - 31 december.
§ 5 Firmateckning
Regionens firma tecknas av regionstyrelsen. Regionstyrelsen får utse en eller flera personer att
gemensamt eller var för sig teckna regionens firma.
§ 6 Medlemmar och medlemskap i Regionen
Regionala och lokala organisationer vars riksorganisation är stiftarorganisation eller övrig medlem
i Kulturens är medlem i Regionen.
Medlemskap kan även beviljas organisationer som
- finner en intressegrund i Kulturens stadgar och ändamål,
- har en demokratisk struktur,
- har ett geografiskt begränsat verksamhetsområde som helt eller delvis sammanfaller med
Regionen.
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§ 6.1 Stiftarorganisationerna
Stiftarorganisationerna är Riksförbundet Unga Musikanter, Riksförbundet för Folkmusik och
Dans, Svenska Folkdansringen, Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund och Sveriges
Spelmäns Riksförbund.
§ 6.2 Medlemsorganisationer
Medlemskap för organisationer utanför Kulturens medlemmar erhålls via inval vid
regionstämman. Ansökan om medlemskap ställs skriftligen till regionstyrelsen senast sex månader
före medlemskapet kan träda i kraft. Medlem i Kulturens förbinder sig att följa Kulturens stadgar
och policydokument.
Regionstyrelsen fastställer medlemsavgift för lokalt invalda medlemmar.
Medlem som inte uppfyller villkoren för medlemskap eller som inte efterlever Kulturens stadgar
och värdegrunder kan efter prövning av regionstyrelsen, uteslutas genom beslut av
regionstämman.
Lokalt invald medlem som önskar lämna Regionen ska skriftligen anmäla detta till
regionstyrelsen. Utträde kan ske först sedan alla skyldigheter mot Regionen fullgjorts och vid
kommande kalenderårsskifte.
§ 7 Organisation
Regionens beslutande organ är dess regionstämma. Verkställande och förvaltande organ är
regionstyrelsen.
Regionen har skyldighet att efterleva förbundets utarbetade riktlinjer för verksamhet, förvaltning
och ekonomi samt följa centralt ingångna avtal.
§ 8 Regionstämma
Regionstämma skall hållas varje år före mars månads utgång på tid och ort som regionstyrelsen
bestämmer.
Kallelse till regionstämma utfärdas av regionstyrelsen senast två (2) månader i förväg och sänds ut
till medlemmarna. Handlingar till regionstämman sänds ut senast 14 dagar före regionstämman
(föredragningslista, verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisionsberättelse och
valberedningens förslag, samt eventuella övriga ärenden som skall behandlas).
Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer.
Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.
Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman.
Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.
Förslag till ärenden att behandlas vid regionstämma skall lämnas skriftligen till regionstyrelsen
senast den 15 januari. Rätt att lämna förslag har medlemsorganisationerna i Regionen. Förslag
föreläggs regionstämma med regionstyrelsens utlåtande.
Varje medlem ansvarar själv för uppkomna kostnader för deltagande vid regionstämma.
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Regionen kan inom sitt geografiska område inrätta en eller flera lokala enheter. Regionstyrelsen
beslutar om inrättandet av lokala enheter. Sådant beslut skall godkännas av förbundsstyrelsen.
§ 8.1 Ärenden vid regionens ordinarie stämma
Vid Regionens ordinarie regionstämma skall följande ärenden behandlas. Eventuella tillägg skall
godkännas av stämman.
1.
öppnande samt fastställande av röstlängd
2.
fråga om mötets behöriga utlysande
3.
val av stämmofunktionärer: ordförande, sekreterare, två justerare samt två
rösträknare
4.
fastställande av föredragningslista för stämman
5.
behandling av regionstyrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
6.
behandling av revisorernas berättelse
7.
fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årets resultat
8.
fråga om ansvarsfrihet för regionstyrelsen
9.
inval av nya medlemmar
10.
uteslutning av medlemmar
11.
fastställande av medlemsavgift
12.
ärenden som väckts av regionstyrelsen
13.
motioner som har inkommit i föreskriven ordning
14.
fastställande av Regionens verksamhetsinriktning
15.
valberedningens förslag om arvode för regionstyrelsens valda ledamöter
16.
fastställande av Regionens budget
17.
fastställande av antalet ledamöter i regionstyrelsen
18.
val av regionordförande tillika regionstyrelsens ordförande
19.
val av sekreterare och kassör
20.
val av ledamöter i regionstyrelsen
21.
val av revisorer jämte personliga ersättare
22.
val av ledamöter i valberedningen och suppleanter i valberedningen och
valberedningens sammankallande
23.
eventuella tillägg
24.
stämmans avslutande
§ 8.2 Extra regionstämma
Regionstyrelsen har rätt att sammankalla extra regionstämma.
Regionstyrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsstämma när det med angivande av skäl
skriftligen krävs av Kulturens revisor, eller av en majoritet av medlemmarna. Extra
förbundsstämma skall hållas senast två (2) månader efter begäran.
Underlåter regionstyrelsen att inom en (1) månad kalla till extra regionstämma, får de som krävt
mötet kalla till detta.
Kallelse och förslag till föredragningslista skickas senast två (2) veckor före stämman.
Vid extra regionstämma får endast på föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.
§ 8.3 Yttrande- och förslagsrätt
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer utsedda ombud, regionstyrelsens ledamöter,
Regionens revisorer samt förbundsstyrelsens ledamöter. Närvaro, yttrande- och förslagsrätt
tillkommer även sammankallande och övriga ledamöter i valberedningen, i de ärenden
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valberedningen berett. Närvaro och yttranderätt tillkommer Regionens och Kulturens
föredragande tjänstemän samt efter regionstämmans samtycke annan närvarande.
§ 8:4 Vinstdisposition
Finns vid verksamhetsårets slut kvarvarande statsbidrag för folkbildningsverksamhet skall dessa
medel öronmärkas för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet under kommande år.
Disposition av övrig del av eventuell vinst beslutar stämman om.
§ 9 Regionstyrelsen
Regionstyrelsen är, då regionstämman inte är samlad, regionens högst beslutande organ.
Regionstyrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör, och högst tio ledamöter inom
regionen. Antalet ledamöter fastställs på stämman.
Ledamöterna i regionstyrelsen har mandattiden två (2) år, och ledamöterna skall väljas så att
mandatperioden för hälften av ledamöterna upphör vid varje ordinarie regionstämma.
Regionstyrelsen utser inom sig vice ordförande, och kan även utse ett arbetsutskott (AU) eller
verkställande utskott (VU) samt tillsätta övriga funktionärer som behövs. Regionstyrelsen äger
också rätt att utse tillfälliga arbets- och projektgrupper.
Regionstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, när regionstyrelsen har beslutat härom
eller på framställning av minst en tredjedel av ledamöterna. Dock minst fyra (4) gånger per år.
Regionstyrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats senast åtta (8) dagar före
sammanträdet och då minst hälften av ledamöterna är närvarande. För beslut krävs enkel
majoritet. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om
ordförande anser det vara nödvändigt, får brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning
eller telefonsammanträde.
§ 9.1 Delegation
Regionstyrelsen får delegera sin beslutanderätt till särskilda organ, till regionstyrelseledamot
och/eller till anställd inom Regionen. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall
enligt regionstyrelsens önskemål underrätta regionstyrelsen härom.
§ 9.2 Regionstyrelsens uppdrag
Regionstyrelsen skall arbeta efter organisationens verksamhet och i övrigt företräda Regionen i
enlighet med regionstämmans beslut och verka för att av regionstämman antagna riktlinjer,
upprättade verksamhetsplaner och budget följs.
Utöver detta skall regionstyrelsen arbeta efter den av regionstyrelsen antagna arbetsordningen.
§ 10 Revisorer och revision
Regionens förvaltning och räkenskaper granskas årligen av två av regionstämman valda revisorer.
De skall följa regionstyrelsen och de underställda organens verksamhet, bland annat genom att ta
del av regionstyrelsens protokoll, räkenskaper och verksamhets- och förvaltningsberättelser, samt
till regionstyrelsen framföra de synpunkter och erinringar som de kan finna påkallade.
Regionstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast den 15
januari. Handlingarna skall efter verkställd revision jämte revisionsberättelse vara regionstyrelsen
tillhanda senast den 1 februari.
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Minst en revisor och dennes ersättare skall vara auktoriserad eller godkänd revisor.
Förtroendevald inom Kulturens eller anställda inom Kulturens medlemsorganisationer är inte
valbara som revisor eller ersättare för revisor.
§ 11 Valberedning
Valberedningen består av tre (3) ledamöter. Regionstämman utser valberedning och en av
ledamöterna till sammankallande.
Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så
bestämmer. Valberedningen skall följa regionens arbete och inför regionstämman föreslå
kandidater till regionstyrelsen samt föreslå arvoden för förtroendevalda.
Valberedningens beslut och förslag skall protokollföras.
§ 12 Stadgeändring
Stadgeändring kan ske på två sätt.
Enhälligt beslut vid ordinarie regionstämma, eller med två tredjedels majoritet med likalydande
beslut vid två på varandra följande regionstämmor, varav minst en ordinarie regionstämma, med
minst tre (3) månader emellan.
Stadgeändring för regionen skall godkännas av förbundsstyrelsen innan de kan träda ikraft.
§ 13 Upplösning
Upplösning av Regionen kan endast ske av två på varandra följande regionstämmor, varav minst
en ordinarie regionstämma, med minst sex (6) månader emellan.
För att beslut om upplösning skall vara giltigt krävs minst två tredjedels majoritet bland
stämmans ombud.
Vid upplösning överförs regionens kvarvarande behållning till Kulturens Bildningsverksamhet.
Stadgarna är antagna vid förbundsstämma 2007-03-09
Reviderade vid förbundsstämma 2009-05-14
Reviderade vid extra förbundsstämma 2009-12-08
Reviderade vid extra förbundsstämma 2011-10-01
Reviderad § 8, stycke 2 (från en månad till 14 dagar) regionstämmor 2014-03, revidering godkänd av
förbundsstyrelse 2014-05-27
Reviderade vid regionstämma 2015-03-29, revidering godkänd av förbundsstyrelse 2015-05-23.
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Stadgar för Region Syd inom Kulturens Bildningsverksamhet
§ 1 Namn
Föreningens namn är Region Syd inom Kulturens Bildningsverksamhet”, nedan kallat Regionen.
(organisationsnummer 802457 - 0296)
Regionen är en del av Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Kulturens.
Regionen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation.
Regionens säte är Malmö.
Regionen är och skall verka som ett studieförbund på regional och lokal nivå i Skåne, Småland
och Blekinge.
§ 2 Ändamål
Kulturens är instiftad av sex amatörkulturorganisationer med syfte att bedriva fri och frivillig
folkbildningsverksamhet.
Kulturens skall
- bedriva studiecirkelverksamhet och andra folkbildningsaktiviteter,
- med kultur som medel främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och kulturell
mångfald,
- ha särskild fokus på ideella kulturutövares behov av utveckling både av verksamheternas kvalitet
och av deras omfattning.
Kulturens har ett särskilt ansvar för att öka förståelse och samverkan mellan olika
verksamhetsinriktningar, stimulera kunskapsutveckling och på olika sätt verka för kulturens
utveckling.
Kulturens vill
− främja allas möjlighet att delta i kulturverksamheter och själva vara skapande
− utbilda medlemmar i anslutna organisationer och andra intresserade för uppgifter i föreningsliv,
kulturverksamheter och samhälle,
− vara en resurs för ökad delaktighet och valfrihet i utbildning och kulturliv för alla.
§ 3 Målgrupp
Målgruppen är utövare av kultur i regionen som söker lärande och utveckling i folkbildningens
anda. Prioriterade är medlemmar i stiftarorganisationerna eller i övriga medlemsorganisationer.
§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari - 31 december.
§ 5 Firmateckning
Regionens firma tecknas av regionstyrelsen. Regionstyrelsen får utse en eller flera personer att
gemensamt eller var för sig teckna regionens firma.
§ 6 Medlemmar och medlemskap i Regionen
Regionala och lokala organisationer vars riksorganisation är stiftarorganisation eller övrig medlem
i Kulturens är medlem i Regionen.
Medlemskap kan även beviljas organisationer som
- finner en intressegrund i Kulturens stadgar och ändamål,
- har en demokratisk struktur,
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- har ett geografiskt begränsat verksamhetsområde som helt eller delvis sammanfaller med
Regionen.
§ 6.1 Stiftarorganisationerna
Stiftarorganisationerna är Riksförbundet Unga Musikanter, Riksförbundet för Folkmusik och
Dans, Svenska Folkdansringen, Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund och Sveriges
Spelmäns Riksförbund.
§ 6.2 Medlemsorganisationer
Medlemskap för organisationer utanför Kulturens medlemmar erhålls via inval vid
regionstämman. Ansökan om medlemskap ställs skriftligen till regionstyrelsen senast sex månader
före medlemskapet kan träda i kraft. Medlem i Kulturens förbinder sig att följa Kulturens stadgar
och policydokument.
Regionstyrelsen fastställer medlemsavgift för lokalt invalda medlemmar.
Medlem som inte uppfyller villkoren för medlemskap eller som inte efterlever Kulturens stadgar
och värdegrunder kan efter prövning av regionstyrelsen, uteslutas genom beslut av
regionstämman.
Lokalt invald medlem som önskar lämna Regionen ska skriftligen anmäla detta till
regionstyrelsen. Utträde kan ske först sedan alla skyldigheter mot Regionen fullgjorts och vid
kommande kalenderårsskifte.
§ 7 Organisation
Regionens beslutande organ är dess regionstämma. Verkställande och förvaltande organ är
regionstyrelsen.
Regionen har skyldighet att efterleva förbundets utarbetade riktlinjer för verksamhet, förvaltning
och ekonomi samt följa centralt ingångna avtal.
§ 8 Regionstämma
Regionstämma skall hållas varje år före april månads utgång på tid och ort som regionstyrelsen
bestämmer.
Kallelse till regionstämma utfärdas av regionstyrelsen senast två (2) månader i förväg och sänds ut
till Regionala och lokala organisationer vars riksorganisation är stiftarorganisation eller övrig
medlemsorganisation i Kulturens samt regionala medlemsorganisationer som är medlem i
Regionen. Handlingar till regionstämman sänds ut senast 14 dagar före regionstämman till
anmälda ombud enligt nästa stycke samt övriga anmälda (föredragningslista,
verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisionsberättelse och valberedningens förslag, samt
eventuella övriga ärenden som skall behandlas).
Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas som har regionala
organisationer.
Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.
Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman.
Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.
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Ombud samt ersättare till regionstämma skall vara anmälda och namngivna med kontaktuppgifter
(e-post, telefonnummer samt adress) av stiftarna och medlemsorganisationernas riksorganisation
eller deras regionala medlemsorganisation samt regionala medlemsorganisationer som är medlem
i Regionen senast 21 dagar innan regionstämma samt att ombuden skall vara boende inom
regionen.
Förslag till ärenden att behandlas vid regionstämma skall lämnas skriftligen till regionstyrelsen
senast den 15 februari. Rätt att lämna förslag har medlemsorganisationerna i Regionen. Förslag
föreläggs regionstämma med regionstyrelsens utlåtande.
Varje medlem ansvarar själv för uppkomna kostnader för deltagande vid regionstämma.
Regionen kan inom sitt geografiska område inrätta en eller flera lokala enheter.
Regionstyrelsen beslutar om inrättandet av lokala enheter. Sådant beslut skall godkännas av
förbundsstyrelsen.
Varje medlem i en förening som är samarbetspartner i Regionen har närvarorätt och efter
regionstämmans beslut även yttranderätt men icke förslags- eller rösträtt.
Regionstämmoprotokoll skall vara justerat antingen fysiskt eller digitalt senast 21 dagar efter
regionstämman och därefter insändas till förbundet samt till verksamhetsrevisor i Regionen.
§ 8.1 Ärenden vid regionens ordinarie stämma
Vid Regionens ordinarie regionstämma skall följande ärenden behandlas. Eventuella tillägg på
punk 24 skall godkännas av stämman.
1.
öppnande samt fastställande av röstlängd
2.
fråga om övriga närvarande har närvaro och yttranderätt
3.
fråga om mötets behöriga utlysande
4.
val av stämmofunktionärer: ordförande, sekreterare, två justerare samt två
rösträknare
5.
fastställande av föredragningslista för stämman
6.
behandling av regionstyrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
7.
behandling av revisorernas berättelse
8.
fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årets resultat
9.
fråga om ansvarsfrihet för regionstyrelsen
10.
inval av nya medlemmar
11.
uteslutning av medlemmar
12.
fastställande av medlemsavgift
13.
ärenden som väckts av regionstyrelsen
14.
motioner som har inkommit i föreskriven ordning
15.
fastställande av Regionens verksamhetsinriktning
16.
valberedningens förslag om arvode för regionstyrelsens valda ledamöter
17.
fastställande av Regionens budget
18.
fastställande av antalet ledamöter i regionstyrelsen
19.
val av regionordförande tillika regionstyrelsens ordförande
20.
val av sekreterare och kassör
21.
val av ledamöter i regionstyrelsen
22.
val av auktoriserad revisor och verksamhetsrevisor revisorer jämte personliga
ersättare
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23.
24.
25.

val av ledamöter i valberedningen och suppleanter i valberedningen och
valberedningens sammankallande
eventuella tillägg
stämmans avslutande

§ 8.2 Extra regionstämma
Regionstyrelsen har rätt att sammankalla extra regionstämma.
Regionstyrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsstämma när det med angivande av skäl
skriftligen krävs av Kulturens revisor, eller av en majoritet av medlemmarna. Extra
regionsstämma skall hållas senast två (2) månader efter begäran.
Underlåter regionstyrelsen att inom en (1) månad kalla till extra regionstämma, får de som krävt
mötet kalla till detta.
Kallelse och förslag till föredragningslista skickas senast två (2) veckor före stämman.
Vid extra regionstämma får endast på föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.
§ 8.3 Yttrande- och förslagsrätt
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer utsedda ombud, regionstyrelsens ledamöter,
Regionens revisorer samt förbundsstyrelsens ledamöter. Närvaro, yttrande- och förslagsrätt
tillkommer även sammankallande och övriga ledamöter i valberedningen, i de ärenden
valberedningen berett. Närvaro och yttranderätt tillkommer Regionens och Kulturens
föredragande tjänstemän samt efter regionstämmans samtycke annan närvarande. Förslags- och
rösträtt får inte ske genom fullmakt.
§ 8:4 Vinstdisposition
Finns vid verksamhetsårets slut kvarvarande statsbidrag för folkbildningsverksamhet skall dessa
medel öronmärkas för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet under kommande år.
Disposition av övrig del av eventuell vinst beslutar stämman om.
§ 9 Regionstyrelsen
Regionstyrelsen är, då regionstämman inte är samlad, regionens högst beslutande organ.
Regionstyrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör, och högst tio ledamöter inom
regionen. Antalet ledamöter fastställs på stämman.
Ledamöterna i regionstyrelsen har mandattiden två (2) år, och ledamöterna skall väljas så att
mandatperioden för hälften av ledamöterna upphör vid varje ordinarie regionstämma.
Regionstyrelsen utser inom sig vice ordförande, och kan även utse ett arbetsutskott (AU) eller
verkställande utskott (VU) samt tillsätta övriga funktionärer som behövs. Regionstyrelsen äger
också rätt att utse tillfälliga arbets- och projektgrupper.
Regionstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, när regionstyrelsen har beslutat härom
eller på framställning av minst en tredjedel av ledamöterna. Dock minst fyra (4) gånger per år.
Regionstyrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats senast åtta (8) dagar före
sammanträdet och då minst hälften av ledamöterna är närvarande. För beslut krävs enkel
majoritet. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om
ordförande anser det vara nödvändigt, får brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning
eller telefonsammanträde.
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Regionsstyrelsemötes protokoll skall vara justerat antingen fysiskt eller digitalt senast 21
dagar efter regionstämman och därefter insändas till förbundet samt till verksamhetsrevisor i
Regionen.
§ 9.1 Delegation
Regionstyrelsen får delegera sin beslutanderätt till särskilda organ, till regionstyrelseledamot
och/eller till anställd inom Regionen. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall
underrätta regionstyrelsen härom.
§ 9.2 Regionstyrelsens uppdrag
Regionstyrelsen skall arbeta efter organisationens verksamhet och i övrigt företräda Regionen i
enlighet med regionstämmans beslut och verka för att av regionstämman antagna riktlinjer,
upprättade verksamhetsplaner och budget följs.
Utöver detta skall regionstyrelsen arbeta efter den av regionstyrelsen antagna arbetsordningen.
§ 10 Revisorer och revision
Regionens förvaltning och räkenskaper granskas årligen av två av regionstämman valda revisorer.
De skall följa regionstyrelsen och de underställda organens verksamhet, bland annat genom att ta
del av regionstyrelsens protokoll, räkenskaper och verksamhets- och förvaltningsberättelser, samt
till regionstyrelsen framföra de synpunkter och erinringar som de kan finna påkallade.
Regionstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast den 15
januari. Handlingarna skall efter verkställd revision jämte revisionsberättelse vara regionstyrelsen
tillhanda senast den 1 februari.
Minst en revisor och dennes ersättare skall vara auktoriserad eller godkänd revisor.
Förtroendevald inom Kulturens eller anställda inom Kulturens medlemsorganisationer är inte
valbara som revisor eller ersättare för revisor.
§ 11 Valberedning
Valberedningen bör bestå av tre (3) ledamöter. Regionstämman utser valberedning och en av
ledamöterna till sammankallande.
Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så
bestämmer. Valberedningen skall följa regionens arbete och inför regionstämman föreslå
kandidater till regionstyrelsen samt föreslå arvoden för förtroendevalda.
Valberedningens beslut och förslag skall protokollföras.
§ 12 Stadgeändring
Stadgeändring kan ske på två sätt.
Enhälligt beslut vid ordinarie regionstämma, eller med två tredjedels majoritet med likalydande
beslut vid två på varandra följande regionstämmor, varav minst en ordinarie regionstämma, med
minst tre (3) månader emellan.
Stadgeändring för regionen skall godkännas av förbundsstyrelsen innan de kan träda ikraft.
§ 13 Upplösning
Upplösning av Regionen kan endast ske av två på varandra följande regionstämmor, varav minst
en ordinarie regionstämma, med minst sex (6) månader emellan.
För att beslut om upplösning skall vara giltigt krävs minst två tredjedels majoritet bland
stämmans ombud.
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Vid upplösning överförs regionens kvarvarande behållning till Kulturens Bildningsverksamhet.
Stadgarna är antagna vid förbundsstämma 2007-03-09
Reviderade vid förbundsstämma 2009-05-14
Reviderade vid extra förbundsstämma 2009-12-08
Reviderade vid extra förbundsstämma 2011-10-01
Reviderad § 8, stycke 2 (från en månad till 14 dagar) regionstämmor 2014-03, revidering godkänd av
förbundsstyrelse 2014-05-27
Reviderade vid regionstämma 2015-03-21, revidering godkänd av förbundsstyrelse 2015-05-23.
Reviderade vid regionstämma 2020-03-28, revidering godkänd av förbundsstyrelse 2020-05-05.
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Stadgar för Region Mitt Norr inom Kulturens Bildningsverksamhet
§ 1 Namn
Föreningens namn är ”Region Mitt Norr inom Kulturens Bildningsverksamhet”, nedan
kallat Regionen. (organisationsnummer 802527-8584)
Regionen är en del av Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Kulturens.
Regionen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation.
Regionens säte är Östersund
Regionen är och skall verka som ett studieförbund på regional och lokal nivå i Sverige.
§ 2 Ändamål
Kulturens är instiftad av sex amatörkulturorganisationer med syfte att bedriva fri och frivillig
folkbildningsverksamhet.
Kulturens skall
--- bedriva studiecirkelverksamhet och andra folkbildningsaktiviteter,
--- med kultur som medel främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och kulturell
mångfald,
--- ha särskild fokus på ideella kulturutövares behov av utveckling både av verksamheternas
kvalitet och av deras omfattning.
Kulturens har ett särskilt ansvar för att öka förståelse och samverkan mellan olika
verksamhetsinriktningar, stimulera kunskapsutveckling och på olika sätt verka för kulturens
utveckling.
Kulturens vill
− främja allas möjlighet att delta i kulturverksamheter och själva vara skapande
− utbilda medlemmar i anslutna organisationer och andra intresserade för uppgifter i
föreningsliv, kulturverksamheter och samhälle,
− vara en resurs för ökad delaktighet och valfrihet i utbildning och kulturliv för alla.
§ 3 Målgrupp
Målgruppen är utövare av kultur i regionen som söker lärande och utveckling i
folkbildningens anda. Prioriterade är medlemmar i stiftarorganisationerna eller i övriga
medlemsorganisationer.
§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari - 31 december.
§ 5 Firmateckning
Regionens firma tecknas av regionstyrelsen. Regionstyrelsen får utse en eller flera personer
att gemensamt eller var för sig teckna regionens firma.
§ 6 Medlemmar och medlemskap i Regionen
Regionala och lokala organisationer vars riksorganisation är stiftarorganisation eller övrig
medlem i Kulturens är medlem i Regionen.
Medlemskap kan även beviljas organisationer som
- finner en intressegrund i Kulturens stadgar och ändamål,
- har en demokratisk struktur,
- har ett geografiskt begränsat verksamhetsområde som helt eller delvis sammanfaller med
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Regionen.
§ 6.1 Stiftarorganisationerna
Stiftarorganisationerna är Riksförbundet Unga Musikanter, Riksförbundet för Folkmusik och
Dans, Svenska Folkdansringen, Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund och Sveriges
Spelmäns Riksförbund.
§ 6.2 Medlemsorganisationer
Medlemskap för organisationer utanför Kulturens medlemmar erhålls via inval vid
regionstämman. Ansökan om medlemskap ställs skriftligen till regionstyrelsen senast sex
månader före medlemskapet kan träda i kraft. Medlem i Kulturens förbinder sig att följa
Kulturens stadgar och policydokument.
Regionstyrelsen fastställer medlemsavgift för lokalt invalda medlemmar.
Medlem som inte uppfyller villkoren för medlemskap eller som inte efterlever Kulturens
stadgar och värdegrunder kan efter prövning av regionstyrelsen, uteslutas genom beslut av
regionstämman.
Lokalt invald medlem som önskar lämna Regionen ska skriftligen anmäla detta till
regionstyrelsen. Utträde kan ske först sedan alla skyldigheter mot Regionen fullgjorts och vid
kommande kalenderårsskifte.
§ 7 Organisation
Regionens beslutande organ är dess regionstämma. Verkställande och förvaltande organ är
regionstyrelsen.
Regionen har skyldighet att efterleva förbundets utarbetade riktlinjer för verksamhet,
förvaltning och ekonomi samt följa centralt ingångna avtal.
§ 8 Regionstämma
Regionstämma skall hållas varje år före mars månads utgång på tid och ort som
regionstyrelsen bestämmer.
Kallelse till regionstämma utfärdas av regionstyrelsen senast två (2) månader i förväg och
sänds ut till medlemmarna. Handlingar till regionstämman sänds ut senast 14 dagar före
regionstämman (föredragningslista, verksamhetsberättelse, årsredovisning samt
revisionsberättelse och valberedningens förslag, samt eventuella övriga ärenden som skall
behandlas).
Regionstämman består av ombud från medlemsorganisationernas regionala organisationer.
Saknas regional organisation utser riksorganisationen regionala ombud.
Respektive medlemsorganisation har rätt till två röstberättigade ombud på regionstämman.
Medlem som endast tillhör regionen har rätt till ett röstberättigat ombud.
Förslag till ärenden att behandlas vid regionstämma skall lämnas skriftligen till
regionstyrelsen senast den 15 januari. Rätt att lämna förslag har medlemsorganisationerna i
Regionen. Förslag föreläggs regionstämma med regionstyrelsens utlåtande.
Varje medlem ansvarar själv för uppkomna kostnader för deltagande vid regionstämma.
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Regionen kan inom sitt geografiska område inrätta en eller flera lokala enheter.
Regionstyrelsen beslutar om inrättandet av lokala enheter. Sådant beslut skall godkännas av
förbundsstyrelsen.
§ 8.1 Ärenden vid regionens ordinarie stämma
Vid Regionens ordinarie regionstämma skall följande ärenden behandlas. Eventuella tillägg
skall godkännas av stämman.
1.
öppnande samt fastställande av röstlängd
2.
fråga om mötets behöriga utlysande
3.
val av stämmofunktionärer: ordförande, sekreterare, två justerare samt två
rösträknare
4.
fastställande av föredragningslista för stämman
5.
behandling av regionstyrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
6.
behandling av revisorernas berättelse
7.
fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årets resultat
8.
fråga om ansvarsfrihet för regionstyrelsen
9.
inval av nya medlemmar
10.
uteslutning av medlemmar
11.
fastställande av medlemsavgift
12.
ärenden som väckts av regionstyrelsen
13.
motioner som har inkommit i föreskriven ordning
14.
fastställande av Regionens verksamhetsinriktning
15.
valberedningens förslag om arvode för regionstyrelsens valda ledamöter
16.
fastställande av Regionens budget
17.
fastställande av antalet ledamöter i regionstyrelsen
18.
val av regionordförande tillika regionstyrelsens ordförande
19.
val av sekreterare och kassör
20.
val av ledamöter i regionstyrelsen
21.
val av revisorer jämte personliga ersättare
22.
val av ledamöter i valberedningen och suppleanter i valberedningen och
valberedningens sammankallande
23.
eventuella tillägg
24.
stämmans avslutande
§ 8.2 Extra regionstämma
Regionstyrelsen har rätt att sammankalla extra regionstämma.
Regionstyrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsstämma när det med angivande av skäl
skriftligen krävs av Kulturens revisor, eller av en majoritet av medlemmarna. Extra
förbundsstämma skall hållas senast två (2) månader efter begäran.
Underlåter regionstyrelsen att inom en (1) månad kalla till extra regionstämma, får de som
krävt mötet kalla till detta.
Kallelse och förslag till föredragningslista skickas senast två (2) veckor före stämman.
Vid extra regionstämma får endast på föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.
§ 8.3 Yttrande- och förslagsrätt
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer utsedda ombud, regionstyrelsens ledamöter,
Regionens revisorer samt förbundsstyrelsens ledamöter. Närvaro, yttrande- och förslagsrätt
tillkommer även sammankallande och övriga ledamöter i valberedningen, i de ärenden
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valberedningen berett. Närvaro och yttranderätt tillkommer Regionens och Kulturens
föredragande tjänstemän samt efter regionstämmans samtycke annan närvarande.
§ 8:4 Vinstdisposition
Finns vid verksamhetsårets slut kvarvarande statsbidrag för folkbildningsverksamhet skall
dessa medel öronmärkas för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet under
kommande år. Disposition av övrig del av eventuell vinst beslutar stämman om.
§ 9 Regionstyrelsen
Regionstyrelsen är, då regionstämman inte är samlad, regionens högst beslutande organ.
Regionstyrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör, och högst tio ledamöter inom
regionen. Antalet ledamöter fastställs på stämman.
Ledamöterna i regionstyrelsen har mandattiden två (2) år, och ledamöterna skall väljas så att
mandatperioden för hälften av ledamöterna upphör vid varje ordinarie regionstämma.
Regionstyrelsen utser inom sig vice ordförande, och kan även utse ett arbetsutskott (AU)
eller verkställande utskott (VU) samt tillsätta övriga funktionärer som behövs.
Regionstyrelsen äger också rätt att utse tillfälliga arbets- och projektgrupper.
Regionstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, när regionstyrelsen har beslutat
härom eller på framställning av minst en tredjedel av ledamöterna. Dock minst fyra (4)
gånger per år.
Regionstyrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats senast åtta (8) dagar före
sammanträdet och då minst hälften av ledamöterna är närvarande. För beslut krävs enkel
majoritet. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Röstning får inte ske genom fullmakt.
Om ordförande anser det vara nödvändigt, får brådskande ärende avgöras genom skriftlig
omröstning eller telefonsammanträde.
§ 9.1 Delegation
Regionstyrelsen får delegera sin beslutanderätt till särskilda organ, till regionstyrelseledamot
och/eller till anställd inom Regionen. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall
enligt regionstyrelsens önskemål underrätta regionstyrelsen härom.
§ 9.2 Regionstyrelsens uppdrag
Regionstyrelsen skall arbeta efter organisationens verksamhet och i övrigt företräda
Regionen i enlighet med regionstämmans beslut och verka för att av regionstämman
antagna riktlinjer, upprättade verksamhetsplaner och budget följs.
Utöver detta skall regionstyrelsen arbeta efter den av regionstyrelsen antagna
arbetsordningen.
§ 10 Revisorer och revision
Regionens förvaltning och räkenskaper granskas årligen av två av regionstämman valda
revisorer. De skall följa regionstyrelsen och de underställda organens verksamhet, bland
annat genom att ta del av regionstyrelsens protokoll, räkenskaper och verksamhets--- och
förvaltningsberättelser, samt till regionstyrelsen framföra de synpunkter och erinringar som
de kan finna påkallade.
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Regionstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast den
15 januari. Handlingarna skall efter verkställd revision jämte revisionsberättelse vara
regionstyrelsen tillhanda senast den 1 februari.
Minst en revisor och dennes ersättare skall vara auktoriserad eller godkänd revisor.
Förtroendevald inom Kulturens eller anställda inom Kulturens medlemsorganisationer är
inte valbara som revisor eller ersättare för revisor.
§ 11 Valberedning
Valberedningen består av tre (3) ledamöter. Regionstämman utser valberedning och en av
ledamöterna till sammankallande.
Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så
bestämmer. Valberedningen skall följa regionens arbete och inför regionstämman föreslå
kandidater till regionstyrelsen samt föreslå arvoden för förtroendevalda.
Valberedningens beslut och förslag skall protokollföras.
§ 12 Stadgeändring
Stadgeändring kan ske på två sätt.
Enhälligt beslut vid ordinarie regionstämma, eller med två tredjedels majoritet med
likalydande beslut vid två på varandra följande regionstämmor, varav minst en ordinarie
regionstämma, med minst tre (3) månader emellan.
Stadgeändring för regionen skall godkännas av förbundsstyrelsen innan de kan träda ikraft.
§ 13 Upplösning
Upplösning av Regionen kan endast ske av två på varandra följande regionstämmor, varav
minst en ordinarie regionstämma, med minst sex (6) månader emellan.
För att beslut om upplösning skall vara giltigt krävs minst två tredjedels majoritet bland
stämmans ombud.
Vid upplösning överförs regionens kvarvarande behållning till Kulturens Bildningsverksamhet.
Stadgarna är antagna vid regionsstämma 2019-11-16, godkända av förbundsstyrelse

