
  

  

STADGAR fastställda av årsmötet 2021-05-07  

  
§ 1 FÖRENING   
ShareMusic & Performing Arts är en ideell, partipolitiskt, religiöst och fackligt obunden 
förening.   
  
§ 2 SYFTE   
Föreningens syfte är att arbeta utifrån visionen: ”Alla människor ska ha möjlighet att 
uttrycka sig konstnärligt i en värld där olikheter ses som värdefulla”.  
  
Arbetet ska främja jämlika möjligheter för alla att kunna uppleva, delta i och utöva 
konstnärlig och kulturell verksamhet.  
Genom sin roll som nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering 
ska föreningens arbete leda till fler utövare, konstnärliga ledare och upphovspersoner 
med funktionsnedsättning.  
Som grund för arbetet ligger FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, och särskilt skrivningen under punkt 2; ”personer med 
funktionsnedsättning ska få möjlighet att utveckla och använda sin kreativa, artistiska 
och intellektuella förmåga, inte endast i eget intresse utan även för samhällets 
berikande.”  
  
§ 3 VERKSAMHET   
För föreningens verksamhet skall finnas fastställt en handlingsplan, kopplad till syftet.   
  
§ 4 MEDLEMSKAP   
Medlemskap i föreningen står öppet för organisationer, institutioner, för enskilda samt 
företag som har intresse av föreningens ändamål och verksamhet. Medlemskap erhålls 
då ansökan godkänts. På årsmötet har varje medlem en röst.   
  
§ 5 ÅRSMÖTE   
Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före maj månads utgång på plats och tid som 
styrelsen beslutar. Kallelse till årsmötet skall ske skriftligen senast 4 veckor före 
årsmötet. Eventuella motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast 3 veckor före 
årsmötesdagen.   
  
Alla beslut fattas genom enkel majoritet utom frågan om upplösning enligt § 11. Vid 
årsmötet har ordförande, styrelse, revisorer och medlemmar rätt att närvara, yttra sig 
samt lägga förslag.   
  
Vid årsmötet skall förekomma följande ärenden:  
  



  

1. Mötets öppnande  
2. Fastställande av dagordningen  
3. Val av mötesordförande  
4. Val av sekreterare  
5. Val av justerare tillika rösträknare  
6. Fråga om mötet är stadgeenligt kallat  
7. Fastställande av röstlängd   
8. Verksamhetsberättelse  
9. Verksamhetsplan  
10. Ekonomisk berättelse  
11. Revisionsberättelser  
12. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet  
13. Val av ordförande och styrelseledamöter  
14. Val av firmatecknare  
15. Val av bolagsrevisor  
16. Val av lekmannarevisor och revisorssuppleant  
17. Val av valberedning  
18. Fastställande av eventuell ersättning till styrelsen  
19. Fastställande av eventuell medlemsavgift   
20. Motioner  
21. Övriga frågor  
22. Mötets avslutande  

  
Vid årsmötet skall omröstning ske öppet, utom vid personval. Om vid personval ingen 
kandidat erhåller mer än halva antalet röster, görs ny omröstning mellan de två som 
erhållit flest röster.   
  
Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder. Röstning för annan medlem 
genom fullmakt är inte tillåten.   
  
§ 6 EXTRA ÅRSMÖTE   
Extra årsmöte sammankallas om styrelsen eller minst 2/3 av föreningens medlemmar 
skriftligen begär det. Samma regler som för ordinarie årsmöte gäller, men allt som ska 
behandlas måste framgå i kallelsen.   
  
§ 7 STYRELSEN   
Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och verkställer årsmötets beslut samt 
ger riktlinjer och anvisningar i uppdrag till den verkställande tjänstemannen.  
Styrelsen väljs av årsmötet och består av ordförande och minst 5 ledamöter. Styrelsen 
utses på årsmötet för tiden fram till det om två år följande ordinarie årsmöte, halva 
antalet ledamöter varje år. Styrelsen utser sekreterare och kassör.   
  



  

Styrelsen ska sammanträda minst tre gånger per verksamhetsår. Sammanträden kan ske 
per telefon. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av styrelsens ledamöter är 
närvarande.   
  
  
  
  
§ 8 FÖRENINGENS FIRMA   
Styrelsen beslutar vem eller vilka som har rätt att teckna föreningens firma.   
  
§ 9 REVISORER   
Årsmötet väljer en bolagsrevisor, en lekmannarevisor och en revisorssuppleant.  
  
§ 10 STADGEÄNDRING   
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på ett ordinarie årsmöte med två tredjedelars 
majoritet av de närvarande medlemmarna på årsmötet.   
  
§ 11 FÖRENINGENS UPPLÖSNING   
Frågan om föreningens upplösning skall upptas och beslutas vid två efter varandra 
följande årsmöten. Beslutet träder i kraft vid utgången av löpande verksamhetsår. 
Upplöses föreningen skall dess tillgångar disponeras på det sätt årsmötet beslutar.  
  


