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Underlag stadgerevison ax 

ax styrelses förslag på nya stadgar för ax. Dokumentet innehåller en kolumn med nuvarande stadgar och en kolumn med förslag till ny 
lydelse. 
 

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar 

- -  § 1 FÖRENINGENS 
NAMN 

Föreningens namn är ax - Amatörkulturens 

samrådsgrupp 
Tydligare om detta ligger 
i egen paragraf. 

- - § 2 FÖRENINGENS 
SÄTE 

Föreningen har sitt säte i Stockholm. Saknades tidigare. 

- - § 3 
FÖRENINGSFORM 

Föreningen är en ideell förening. Saknades tidigare. 

§ 1 ÄNDAMÅL ax - amatörkulturens samrådsgrupp är 
samarbetsorgan för i Sverige verksamma, 
rikstäckande amatörkulturella 
organisationer. Rådet skall verka som ett 
samrådsorgan mellan dessa organisationer 
och företräda svensk 
amatörkulturverksamhet i frågor som är av 
gemensamt intresse för med- lemmarna 
gentemot myndigheter, institutioner och 
organisationer. 
Rådet skall verka med syfte att 

   

 öka kontakterna mellan 
amatörkulturens olika genrer, 

 stimulera kunskapsutveckling kring 
amatörkultur, 

 skapa kontakter mellan praktiker 
och forskare, 

 på olika sätt verka för 
amatörkulturens utveckling både 
vad gäller kvalitet, omfattning och 
dess relationer till samhällets 
kulturorgan. 

§ 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i 

Sverige. 
Tidigare formulering är 
för detaljerad och 
riskerar att binda upp 
föreningen i onödan. 
Verksamheten beskrivs i 
ax strategi (lång sikt) och 
verksamhetsplan (kort 
sikt). 
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- - § 5 OBEROENDE Föreningen är religiöst och partipolitiskt 
oberoende. Föreningen tar tydligt ställning 
för demokrati, mångfald och öppenhet. 

Saknades tidigare. 

- - § 6 
VERKSAMHETSÅR 

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 
december. 

Brutit ut ur tidigare §5. 

§ 2 MEDLEMMAR  Medlemmar i ax – rikstäckande 
organisationer vilka önskar arbeta i den 
anda som uttrycks i rådets 
ändamålsparagraf. 

§ 7 MEDLEMMAR Som medlem antas i Sverige verksam, 
rikstäckande organisation inom amatör- 
och deltagarkultur som godkänner 
stadgarna, årligen betalar föreningens 
medlemsavgift eller, om medlemskapet är 
gratis, årligen gör en aktiv anmälan till 
föreningen. 
 
En medlem som allvarligt skadar 
föreningen kan avstängas av styrelsen. 
Avstängd medlem måste diskuteras på 
nästa årsmöte och antingen upphävs 
avstängningen eller så utesluts 
medlemmen. 

Gör en tydligare 
formulering av vad det 
innebär att vara medlem 
i ax. 

§4 STYRELSEN Styrelsen består av minst fem ledamöter 
vilkas mandattid är två år. Års- mötet väljer 
ordförande och fyra ledamöter som utses på 
sådant sätt att halva antalet väljes vartannat 
år. 
 
Styrelsen konstituerar sig med vice 
ordförande, sekreterare och kassör.

  
Styrelsen kan utse tillfälliga arbets-
/projektgrupper samt representanter i andra 
organ. 
 
Styrelsen är beslutsmässig när minst 1/2 av 
ledamöterna är närvarande. 
  
Styrelsen leder organisationens verksamhet 
och företräder densamma i enlighet med 
fastställd verksamhetsplan. 

§ 8 STYRELSEN Styrelsen består av minst fem och högst 
nio ledamöter vilkas mandattid är två år.  
 
Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder 
direkt efter valet. Valbar är medlem i 
medlemsorganisation i ax. 
 
Årsmötet väljer ordförande och ledamöter 
som utses på sådant sätt att halva antalet 
väljs vartannat år. Styrelsen kan inom sig 
utse ytterligare funktioner. 
  
  Styrelsen 
är beslutsmässig när minst hälften av 
ledamöterna är närvarande. 
  
Styrelsen leder föreningens verksamhet 
och företräder densamma i enlighet med 
fastställd strategi och verksamhetsplan. 

Språkliga förändringar 
och vissa ändringar för 
att göra lydelsen 
tydligare. 
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- - § 9 
VALBEREDNING 

Årsmötet väljer en valberedning som 
tar  fram förslag till styrelse och revisorer. 
Valberedningen ska bestå av minst två 
personer. Valbar är medlem i 
medlemsorganisation i ax. 

Saknades tidigare. 

§7  REVISION Årsmötet utser revisorer för två år. 
Revisorerna skall följa styrelsens all- männa 
verksamhet och ekonomiska förvaltning. 

§ 10 REVISORER För granskning av föreningens 
verksamhet, räkenskaper och förvaltning 
väljs på årsmöte två revisorer varav en är 
auktoriserad eller godkänd. Därtill väljs en 
suppleant till vardera revisor. 
 
Valbar är person som inte sitter i styrelsen. 
Revisor behöver inte vara medlem i 
medlemsorganisation i ax. 

Inför en 
standardformulering. 

§ 3 ÅRSMÖTE ax - amatörkulturens samrådsgrupps högsta 
beslutande organ är årsmötet. Årsmöte hålls 
årligen före april månads utgång. 
 
Varje medlemsorganisation utser 
representanter där organisationen har en 
röst på årsmötet. 
 
Extra årsmöte kan inkallas om styrelsen 
eller minst 2/3 av med medlems- 
organisationerna så begär. 
 
Kallelse till årsmöte skickas senast en 
månad före mötesdatum. 
 
Årsmötet är beslutsmässigt om minst 1/2 av 
medlemsorganisationerna är 
representerade. 
 
Beslut i frågor som innebär ekonomiska 
åtaganden för medlemsförbun- den fattas 
enhälligt av årsmötet. Övriga frågor 
majoritetsbeslut. 
 

§ 11 ÅRSMÖTE Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 
31 maj varje år.  
 

 
Styrelsen är ansvarig för att skicka ut 
kallelse till årsmötet. Kallelsen skickas till 
medlemsorganisationerna minst fyra 
veckor innan årsmötet äger rum. 
 
Följande ärenden ska alltid behandlas på 
ordinarie årsmöte: 

1. mötets öppnande 
2. mötets behörighet 
3. fastställande av röstlängd 
4. val av mötesordförande 
5. val av mötessekreterare 
6. val av två personer att justera 

protokollet 
7. fråga om mötets behörighet 
8. fastställande av föredragningslista 
9. styrelsens verksamhetsberättelse 

för föregående år 
10. ekonomisk berättelse för 

föregående år 
11. revisorernas berättelse för 

föregående år 

Delat upp tidigare 
lydelse på flera 
paragrafer. Tagit bort 
krav på antal närvarande 
föreningar m.m. 
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Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden 
behandlas: 
 

1. Mötets öppnande 
2. Ombudsupprop och fastställande 

av ombudsförteckning 
3. Val av mötesfunktionärer: 

a. ordförande 
b. sekreterare 
c. två protokollsjusterare tillika 
rösträknare 

4. Godkännande av kallelsen 
5. Fastställande av föredragningslista 
6. Behandling av ax verksamhet 

föregående år: 
 . styrelsens 
verksamhetsberättelse och bokslut 
a. revisorernas berättelse 

7. Fråga om ansvarsfrihet för 
styrelsen 

8. Förslag och motioner 
9. Verksamhetsplan för nästföljande 

mandatperiod 
10. Budget för nästföljande 

mandatperiod 
11. Ersättningar till: 

 . styrelsens ledamöter 
a. revisorer 
b. resor-/traktamenten 

12. Val till styrelsen 
13. Val av revisorer 
14. Val av tre valberedare varav en 

 sammankallande 
15. Mötets avslutning 

12. frågan om ansvarsfrihet för 
föregående års styrelse 

13. motioner 
14. årets verksamhetsplan 
15. årets budget och fastställande av 

medlemsavgift 
16. val av styrelse 
17. val av revisorer och ersättare 
18. val av valberedning 
19. övriga frågor 
20. mötets avslutande 

- - § 12 EXTRA 
ÅRSMÖTE 

Om styrelsen, revisor eller minst en 
fjärdedel av föreningens medlemmar så 
begär ska styrelsen kalla till extra årsmöte. 
Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den 
som krävt det sköta kallelsen. För att vara 
behörigt måste föreningens medlemmar 
meddelas minst två veckor i förväg. På 

Lyft ut detta ur tidigare 
§3. Tydligare skrivning. 
Sänkt kravet för att kalla 
till extra årsmöte. Lagt till 
revisorna. 
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extra årsmöte kan bara de ärenden som 
nämnts i kallelsen behandlas. 

- - § 13 RÖSTRÄTT 
OCH RÖSTETAL 

Endast närvarande medlemsorganisation 
har rösträtt på årsmöte och extra årsmöte. 
Varje medlemsorganisation har en röst. 
 
På styrelsemöten har endast närvarande 
ur styrelsen rösträtt. Varje ledamot har en 
röst. 
 
Alla frågor som behandlas på årsmöte, 
extra årsmöte eller styrelsemöte avgörs 
med enkel röstövervikt om inget annat står 
i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. 
 
Vid lika rösttal på årsmöte och extra 
årsmöte får lotten avgöra. Vid lika rösttal 
på styrelsemöte har ordföranden 
utslagsröst. 

Saknades tidigare. 

§5 EKONOMISK 
FÖRVALTNING 

Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 - 31/12 
  
  Förslag till 
budget, verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan upprättas av styrelsen.
  
  

  
Styrelsen beslutar om firmatecknare.
  

   
Varje medlemsorganisation bestrider 
uppkomna kostnader för sitt deltagande i 
verksamheten. Kostnader för förbundens 
deltagande i styrelsearbete samt arbets-/ 
projektgrupper bestrids av ax - 
amatörkulturens samrådsgrupp om årsmötet 
annat ej beslutar. 

§ 14 
FIRMATECKNING 

Styrelsen beslutar om firmatecknare och 
fastställer attestordning. 

Förenklat texten. 
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§6  MEDLEMSAVGIFT Medlemsavgift fastställes av årsmötet. - - Utgår. Detta framgår av 
punkten om årsmötet. 

§8  STADGEFÖRÄNDRING För ändring av stadgarna krävs beslut med 
minst 2/3 majoritet vid ordinarie årsmöte. 

§ 15 
STADGEÄNDRING 

Dessa stadgar kan ändras på ordinarie 
eller extra årsmöte. För att vara giltig 
måste ändringen antas med två tredjedelar 
av antalet röster. Då stadgeändring ska 
ske måste förslaget delges medlemmarna i 
kallelsen till mötet. I annat fall måste 
ändringen antas enhälligt. Ändring av 
föreningens stadgar om föreningsform (§ 
3), syfte (§ 4), stadgeändringar (§ 16) och 
upplösning (§ 17) kräver beslut på 
ordinarie årsmöte. 

Skärper och förtydligar 
formuleringen. 

§9  UPPLÖSNING För upplösning av ax - amatörkulturens 
samrådsgrupp fodras beslut med minst 2/3 
majoritet vid ordinarie årsmöte. Eventuella 
tillgångar överförs i första hand till 
verksamhet med likartad inriktning; i andra 
hand delas tillgångarna lika mellan 
medlemsorganisationerna. 

§ 16 UPPLÖSNING Förslag om föreningens upplösning får 
endast behandlas på ordinarie årsmöte. Att 
upplösning ska behandlas måste framgå 
av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas 
så länge minst fem medlemmar vägrar 
godkänna upplösningen. Vid upplösning 
ska föreningens skulder betalas. Därefter 
ska föreningens tillgångar gå till 
verksamhet i enlighet med föreningens 
syfte. Hur detta ska ske beslutas på det 
sista årsmötet. En ansvarig ska utses för 
att avsluta föreningens konton, etc. 

Skärper och förtydligar 
formuleringen. 

     

 

 


