
Stadgar för Kulturföreningen Svenshögen Station 
  
 
1.   Namn och ändamål 
  
Föreningens namn är Kulturföreningen Svenshögen Station och har sitt säte i Svenshögen, 
Stenungsunds kommun. Föreningen är knuten till Svenshögens stationshus. 
  
Kulturföreningen Svenshögen Station är en politiskt och religiöst obunden ideell förening vars syfte är 
att arrangera, producera och presentera samtida konst och kulturverksamheter samt därtill 
förekommande aktiviteter. Dessa aktiviteter kan utgöras av pedagogiska program, resor, sociala 
evenemang och samarbeten med andra aktörer. 
  
Föreningen skall genom sin verksamhet verka för 
  

 att stärka kulturell och konstnärlig verksamhet i Svenshögen. 
 att främja samtida experimentella konstnärliga uttryck. 
 att vara en viktig del av den lokala, regionala och nationella konstscenen. 
 att möjliggöra internationella konstnärligt intressanta samarbeten och utbyten. 

 
Föreningens verksamhet ska bedrivas med hänsyn till 
 

 jämlikhet, demokrati, solidaritet, jämställdhet, rättvisa och allas lika värde. 
 social och ekologisk hållbarhet. 

 
  
2.  Medlemskap 
  
Kulturföreningen Svenshögen Station har två former av medlemskap: (a) aktiv medlem och (b) 
stödmedlem. 
  
a) Föreningen har tre aktiva medlemmar som utgör föreningens styrelse. En aktiv medlem har rätt att 
vara aktiv i föreningen med förslags- och rösträtt på medlems- och årsmöte samt är valbar till 
förtroendeuppdrag. Rätt till aktivt medlemskap beslutas av styrelsen. De aktiva medlemmarna innehar 
posterna ordförande, sekreterare och kassör. Samtliga tre aktiva medlemmar är konstnärliga ledare 
och driver verksamheten i dialog och samråd.  
  
b) Föreningen kan ha obegränsat antal stödmedlemmar. En stödmedlem stöder föreningen samt har 
yttrande- och förslagsrätt vid medlemsmöten. Stödmedlemmar saknar rösträtt på medlems- och 
årsmöte.  
  
Rätt till medlemskap i Kulturföreningen Svenshögen Station äger enskild person som stödjer 
ovanstående syfte och värderingar samt erlägger av årsmötet fastställd medlemsavgift. Medlem som 
bryter mot eller motarbetar föreningens stadgar kan uteslutas av styrelsen. 
 
  
3.  Styrelse 
  
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av de tre aktiva medlemmarna. 
Styrelsen ensam har ansvaret för föreningens verksamhet. En styrelsemedlem sitter på obestämd tid 
alternativt till dess att den självmant avgår eller blir avsatt av övriga styrelsen.  
  
Ordföranden, kassören, sekreterare och styrelseledamöterna väljs av årsmötet för två år i sänder. 
  
Styrelsen är beslutsmässig när alla styrelseledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel 
majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden. 
  
Styrelsen skall varje år avge årsredovisning inkluderande resultat- och balansräkning samt 
förvaltningsberättelse för det förflutna verksamhetsåret. Verksamhetsår är lika med kalenderår. 
  
Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av den eller de som styrelsen utser därtill. 
  



 4. Medlemsmöte 
  
Ett av styrelsen arrangerat medlemsmöte äger rum i september varje år. 
 
  
 5. Årsmöte 
  
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Kallelse och dagordning ska vara de aktiva 
medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötet. 
  
Räkenskaper skall finnas tillgängliga senast två veckor före årsmötet. Föreningens årsmöte ska hållas 
senast före utgången av mars månad. 
  
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

·      Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 
·      Val av mötesordförande, mötessekreterare samt en justerare tillika rösträknare 
·      Fastställande av dagordningen 
·      Styrelsens verksamhetsberättelse 
·      Revisorernas berättelse 
·      Val av styrelseledamöter 
·      Val av ordförande 
·      Val av revisorer 
·      Fastställande av medlemsavgift 
·      Övriga ärenden 

  
 
6.  Ändring av stadgarna 
  
För beslut om ändring av stadgarna fordras samtliga en enhällig styrelse vid två på varandra 
efterföljande föreningsmöten, med minst två månaders mellanrum, varav det ena är årsmötet. 
 
  
7.  Föreningens upplösande 
 
För beslut om föreningens upplösande fordras en enhällig styrelse vid två på varandra efterföljande 
föreningsmöten, med minst två månaders mellanrum, varav det ena är årsmötet. Vid det sista av dessa 
möten skall även fastställas hur föreningens tillgångar skall disponeras. 
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