
STADGAR för föreningen Gloriakören 

(antagna vid årsmöte 2017-09-26 samt vid extra stämma 2017-10-10) 

§ 1 Ändamål 

Att bedriva körverksamhet. 

§ 2 Säte 

Föreningens säte är Waldorflärarhögskolan (WLH), Bromma.   

§ 3 Medlemskap 

Medlemskap i föreningen kan erhållas av person som erlägger medlemsavgift 

och som accepterar föreningens stadgar. 

§ 4 Medlems- och köravgift  

Medlemsavgiftens storlek fastställs av föreningens årsmöte och gäller för 

kommande verksamhetsår. Styrelsen har mandat att fastställa köravgiften. 

§ 5 Beslutande organ 

Årsmöte och styrelsen utgör föreningens ordinarie beslutande organ. 

§ 6 Årsmöte  

Årsmöte ska hållas en gång om året. Kallelse till årsmötet skall vara 

medlemmarna tillhanda minst 14 dagar före mötet. Årsmötet är beslutsmässigt 

med det antal medlemmar som infunnit sig. 

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

1) Godkännande av kallelse till årsmötet 

2) Röstlängd i form av närvarolista upprättas 

3) Fastställande av dagordning 

4) Val av mötesordförande, sekreterare för mötet samt 

justerare som jämte mötesordföranden justerar 

protokollet och fungerar som rösträknare 

5) Behandling av årsberättelse och årsredovisning 

6) Behandling av revisionsberättelse 



7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

8) Fastställande av medlemsavgift 

9) Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 

10) Val av ordförande i föreningen 

11) Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 

12) Val av valberedning 

13) Val av revisorer 

14) Förslag från styrelsen 

15) Förslag från medlem 

16) Övriga frågor som mötet beslutar ta upp till behandling 

§ 7  Styrelsen 

Föreningens verksamhet leds av en styrelse, bestående av ordförande och 

minst två och högst åtta ordinarie ledamöter samt minst noll och högst två 

suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen sammanträder på 

kallelse av ordföranden eller om minst två styrelseledamöter yrkar om detta. 

Den är beslutsför om minst halva styrelsen är närvarande. Vid lika röstetal 

gäller den mening som företräds av ordföranden. Styrelseledamöter och 

suppleanter väljs på högst två år. Avgående ledamot kan omväljas. 

§ 8 Verksamhetsår    

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 september – 31 augusti. 

Sittande styrelse kvarstår dock fram till nästa årsmöte. 

§ 9  Revision 

Vid årsmötet väljer föreningens medlemmar två revisorer. De skall till årsmötet 

avge skriftlig berättelse över den ekonomiska ställningen samt av- eller 

tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning. 

§ 10 Rösträtt 

Samtliga medlemmar har rösträtt. Vid medlemsmöte, där röst skall avges, 

upprättas röstlängd i form av närvarolista. Man kan närvara genom fullmakt. 

 

 



§ 11 In- och utbetalning 

Firmatecknare är ordförande och kassör tillsammans eller var för sig. 

 

§ 12 Valberedning 

Valberedningen har att till årsmötet lämna förslag på ordförande och övriga 

ledamöter samt ersättare till dessa, vidare två revisorer och en ersättare för 

dessa samt övriga befattningshavare som anses erforderliga. 

§ 13 Extra medlemsmöte 

För behandling och beslut av vissa frågor kan styrelsen kalla till extra 

föreningsmöte .På begäran av minst tio medlemmar är styrelsen skyldig att 

kalla till sådant möte. I kallelsen, som måste utgå minst sex dagar före mötet, 

skall anges den fråga som föranleder mötet. 

§ 14 Ändring av stadgar 

Förslag till ändring av föreningens stadgar kan behandlas vid årsmöte eller vid 

extra föreningsmöte. Ändring av stadgarkräver två omgångar med beslut i 

stämma. Ändring av stadgarbeslutas med enkel majoritet. 

§ 15 Information till medlemmar 

Föreningens ändamål skall framhållas för medlemmarna. Detta kan ske såväl 

genom muntlig som genom skriftlig information, personligt eller vid 

sammanträden, informationsträffar eller liknande som anordnas av föreningen. 

§ 16 Upplösning 

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande 

föreningsmöten varav ett skall vara årsmöte. Beslut om upplösning fattas med 

minst 2/3 majoritet vid varje möte. Vid upplösning av föreningen skall 

innestående tillgångar tillfalla Kristofferskolans föräldraförening.  

 


