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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.

7 (36)

§ 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

14 (36)

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.

22 (36)

§ 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

