
Fyra Vindar - Stadgar 
Antagna vid två medlemsmöten 2022.  

 

 

§1. Namn Föreningens namn är Fyra Vindar 

§2. Ändamål Fyra Vindar är en ideell förening vars ändamål är att bedriva körverksamhet. Att 

sjunga i kör har länge varit en växande svensk och internationell folkrörelse – inte 

minst genom den kraft och glädje som kollektivt skapande och kollektiv 

upplevelse ger. I den traditionen vill vi arbeta med vår gemensamma musikaliska 

utveckling. Körsången vill vi använda i anknytning till en tradition, där sången 

och musiken, i alla tider och överallt kunnat stärka folkens sammanhållning mot 

förtryck och kulturell utarmning. 

§3. Medlemskap Medlem antas av styrelsen på rekommendation av körledaren. Medlem ska 

godkänna stadgar, följa fattade beslut och betala medlemsavgift. Medlem har rätt 

och skyldighet att delta i körens verksamhet. 

§4. Förvaltning Föreningens räkenskapsår är 1 juli – 30 juni. 

 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör tillsammans. 

§5. Årsmöte Medlemsmötet är föreningens högsta beslutande organ Ett medlemsmöte, 

årsmöte, ska äga rum senast under september månad varje år, och sammankallas 

av styrelsen med minst två veckors varsel.  

 Kallelsen ska innehålla styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport.  

 Motioner till årsmötet ska vara skriftliga och ska inlämnas till styrelsen senast en 

vecka före mötet. 

 Följande frågor ska alltid behandlas på årsmötet: 

 a) Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk rapport 

 b) Revisionsberättelse 

 c) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

 d) Val av ordförande, kassör och ytterligare tre till fem styrelseledamöter, en 

revisor, en revisorssuppleant samt en valberedning med tre medlemmar. Alla 

poster väljs för ett år i taget.  

 e) Fastställande av medlemsavgift 

 f) Eventuella motioner 

§6. Medlemsmöte Medlemsmöte, utöver årsmöte, kan sammankallas när som helst under året med 

minst en veckas varsel på styrelsens initiativ eller om minst ¼ av medlemmarna så 

begär. Av kallelsen ska framgå vilka frågor som ska behandlas. Medlemsmöte, 

utöver årsmötet, är beslutsmässigt om minst ¼ av medlemmarna är närvarande.  

§7. Styrelse Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan medlemsmötena. Styrelsen kan 

delegera arbetsuppgifter till andra körmedlemmar eller grupper av medlemmar 

och kan anlita utomstående för specifika uppgifter. Utöver de valda posterna 

ordförande och kassör ska styrelsen inom sig utse en sekreterare. Styrelsen är 

beslutsmässig om alla dess ledamöter kallats med minst en veckas varsel och 

minst tre av dess ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut ska protokollföras 

och undertecknas av mötesordförande, mötessekreterare och en justeringsperson. 

§8.Stadgeändring och upplösning. Ändring av dessa stadgar ska antas vid två medlemsmöten med 

minst en månads emellan. För eventuell upplösning gäller samma förfarande. 


