
 
Stadgar för Föreningen Uppsala domkyrkas gosskör 

Antagna vid årsmötet 2020 04 19 
 
§1 Förening och säte 
Mom. 1 Föreningens firma är Föreningen Uppsala domkyrkas gosskör, nedan kallad föreningen. 
Mom. 2 Föreningens säte är Uppsala kommun. 
Mom. 3 Föreningen är ideell och partipolitiskt obunden. 
 
§2 Föreningens syfte 
Mom. 1 Föreningens syfte är att bedriva gosskörsverksamhet. 
 
§3 Medlemmar 
Mom. 1 Korister i Uppsala domkyrkas gosskör som fyllt 16 och anhöriga till korister i Uppsala 

domkyrkas gosskör kan vara medlemmar i föreningen 
Mom. 2 Medlemmar kan lämna frivilliga bidrag till verksamheten efter förslag från årsmötet. 
Mom. 3 Medlem som uppenbart motverkar föreningens syfte eller stadgar kan uteslutas ur 

föreningen efter beslut av styrelsen. Vid tvist avgörs frågan av årsmötet. 
Mom. 4 Medlem förbinder sig att inte väcka talan mot föreningen vid allmän domstol. Tvist skall i 

stället avgöras av årsmötet. 
 
§4 Stödföreningen.  
Denna §4 om Stödföreningen är upphävd genom beslut av stödföreningsutskottets extra årsmöte den 9 oktober 
2008.  
 
§5 Ordinarie årsmöte 
Mom. 1 Ordinarie årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. 
Mom. 2 Ordinarie årsmöte skall hållas före den 1 maj 
Mom. 3 Samtliga medlemmar äger på årsmötet en röst, samt yttrande- och förslagsrätt. 
Mom. 4 Medlem har rätt att väcka fråga till årsmötet. Frågan skall vara styrelsen tillhanda före 

februari månads utgång. 
Mom. 5 Styrelsen kallar till ordinarie årsmöte senast två veckor i förväg. Med kallelsen bifogas 

årsmöteshandlingarna. 
Mom. 5b Årsmötet kan, om förslag saknas från valberedningen, nominera ledamot till styrelse och 

medlem av valberedning. 
Mom. 6 På ordinarie årsmöte kan beslut tas endast i frågor som medföljer kallelsen. 
Mom. 7 Dagordningen vid ordinarie årsmöte skall minst innefatta: 

Fastställande av röstlängd 
Godkännande av kallelse 
Val av mötets ordförande, rösträknare (justerare) och sekreterare 
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 
Beslut om ansvarsfrihet 
Val av styrelse 
Val av valberedning 
Beslut om medlemsavgift 
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§6 Extra årsmöte 
Mom. 1 Föreningens styrelse eller tjugo av föreningens medlemmar kan kalla till extra årsmöte. 
Mom. 2 I kallelse till extra årsmöte skall framgå: 

a) vem som kallat till extra årsmöte 
b) de frågor som skall tas upp. 

Mom. 3 På extra årsmöte kan beslut tas endast i frågor som medföljer kallelsen. 
 
§7 Styrelsen 
Mom. 1 Styrelsen skall planera och verkställa föreningens verksamhet. 
Mom. 2 Val av styrelse sker vid föreningens årsmöte. 
Mom. 3 Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, stödföräldrar, två korister ur Uppsala 

domkyrkas gosskör samt körens dirigent.  
Mom. 4 Valbar till styrelsen är varje myndig person. Undantag kan göras för korister som fyllt 16 

år. 
Mom. 5 Styrelsen skall, förutom dirigenten, bestå av minst två föreningsmedlemmar. 
Mom. 6 Mandatperioden för ordförande, kassör och sekreterare är två år, för de övriga ett år. 
Mom. 7 Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande.  
Mom. 8 Styrelsen är beslutsför med minst fyra ledamöter närvarande. Beslut fattas med enkel 

majoritet. Vid lika röstetal avgör ordföranden. 
Mom. 9 Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt till konsertadministrationen eller stödföräldrarna i 

frågor som ingår i deras ordinarie verksamhet. 
 
§8a Konsertadministrationen 
Mom. 1 Styrelsen utser ett utskott, konsertadministrationen, efter förslag från dirigenten. 
Mom. 2 Konsertadministrationen skall administrera, planera och genomföra av styrelsen beslutade 

produktioner och konsertprogram och i övrigt vad styrelsen och dirigenten uppdrar åt 
konsertadministrationen. 

 
§8b Stödföräldrarna 
Mom. 1 Stödföräldrarna ansvarar för styrelsens kontakter med frivilliga funktionärer. 
Mom. 2 Stödföräldrarna planerar och samordnar frivilliginsatser i samband med repetitioner, 

konserter och turnéresor.  
Mom. 3 Stödföräldrarna har även en viktig roll i arbetet med att stärka gemenskapen och 

sammanhållningen inom Uppsala domkyrkas gosskör. Av betydelse är därför att planera 
och samordna aktiviteter som ger möjlighet till stimulerande rekreation och fritid i 
samband med repetitioner, konserter och turnéresor  

 
§8c Valberedningen 
Mom. 1 Val av valberedning sker på årsmötet. Valberedningen består av fyra personer varav två 

är korister i Uppsala domkyrkas gosskör och två är anhöriga till korister i Uppsala 
domkyrkas gosskör. 

Mom. 2 Valberedningen utser inom sig en person som är sammankallande. 
Mom. 3 Valberedningens förslag till styrelse och valberedning skall bifogas med kallelsen till 

årsmötet. 
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§9 Föreningens firma 
Mom. 1 Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande eller föreningens kassör. 
 
§10 Räkenskapsår 
Mom. 1 Föreningens räkenskapsår är 1 januari till 31 december. 
 
§11 Revision 
Denna §11 om Revision är upphävd genom beslut av årsmötet den 19 april 2020 då gosskören ingår i Pastoratets 
redovisning görs (behövs) inte någon specifik granskning av gosskören. 
 
§12 Stadgeändring 
Mom. 1 För att ändra dessa stadgar, förutom §§ 11 - 12, krävs beslut av årsmötet med 2/3 
majoritet. 
Mom. 2 För att ändra §§11-12 krävs beslut av årsmötet med 9/10 majoritet, eller två på varandra               

följande årsmöten med 2/3 majoritet. 
 
§13 Föreningens upplösande 
Mom. 1 Föreningen kan upplösas av årsmöte. Beslut om upplösning fattas med 2/3 majoritet. 
Mom. 2 Föreningens tillgångar fördelas enligt beslut på det upplösande årsmötet. 
 
§14 Stadgetolkning 
Mom. 1 Årsmötet tolkar föreningens stadgar. Styrelsen kan, i väntan på nästa årsmöte, göra en 

tillfällig tolkning av stadgarna 
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