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Org. nr. 802448-8630


§ 1 Föreningens namn och hemort 
Föreningens namn är Göteborgs Pianofestival. Föreningens hemort är Göteborg.


§ 2 Ändamål och uppgifter 
Föreningen är ideell och har som uppgift och ändamål att arrangera en årligt 
återkommande pianofestival i Göteborg som är öppen för alla med inriktning mot 
klassisk pianomusik och att främja barn och ungas pianointresse. Festivalens namn 
är Göteborg Pianofestival och den löpande verksamheten förvaltas av styrelsen.

Föreningens verksamhet finansieras av bidrag, sponsorer, annonser, 
medlemsavgifter och donationer.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.


§ 3 Medlemskap 
Alla som vill har rätt att bli medlem i föreningen. Som medlem förbinder man sig till 
att följa föreningens stadgar. Varje medlem som erlagt medlemsavgift har rätt att 
delta på föreningens årsmöte samt föreningsmöte. På medlemsmöten tillämpas en 
röst per medlem vid röstning, öppet som slutet. Medlemskap gäller i 1 år från det att 
betalning inkommit. Uppgifter om medlem förvaras av föreningen enligt PUL. 
Medlem som önskar utträde ur föreningen har inte rätt att få inbetald medlemsavgift 
tillbaka. Väljer medlem att inte förlänga sitt medlemskap så stryks medlemmen per 
automatik ur medlemsregistret. Detta sker om inte ny inbetalning registrerats inom 
tio dagar.

§ 3.1 Medlemsavgift 
Medlemsavgift för medlemmar fastställs på föreningens årsmöte.

§ 3.2 Uteslutning av medlem

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt anses skada 
föreningen och dess verksamhetsmål kan bli föremål för uteslutning. Uteslutning av 
medlem kan ske på årsmöte eller föreningsmöte och det är upp till styrelsen att 
avgöra ärendet. Vid uteslutning får medlem information om detta och medlemsavgift 
återbetalas ej.

Uteslutning av medlemmar som ej betalat efter 2 påminnelser.


§ 4 Organisation 
Föreningens verksamhet bedrivs av följande organ:

Årsmöte, högsta beslutande organ

Föreningsmöten

Styrelsen, högsta verkställande organ

Verksamhetsansvariga


§ 5 Årsmöte 
Årsmöte hålls en gång per år före mars månads utgång på tid och plats som 
styrelsen beslutar om. Kallelse till årsmötet ska utgå minst en månad innan 
årsmötet. Varje medlem har en röst och röstning sker öppet eller slutet om någon 
medlem så begär. Beslut tas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör 
ordföranden. För stadgeändring krävs 2/3 majoritet.
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På föreningens årsmöte skall följande ärenden behandlas:

• Val av ordförande och sekreterare för mötet

• Val av justeringspersoner

• Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

• Upprättande av röstlängd

• Fastställande av mötets dagordning

• Styrelsen verksamhetsberättelse 

• Redovisning av föreningens bokslut. 

• Revisors uttalande

• Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

• Val av ordförande

• Val av kassör

• Val av övriga styrelseledamöter

• Val av suppleanter

• Val av revisor

• Val av valberedning

• Beslut om medlemsavgift

• Styrelsens verksamhetsplan

• Inkomna motioner från medlemmar

• Övriga frågor


§ 6 Föreningsmöten 
Styrelsen kan när som helst under året utlysa ett föreningsmöte. Då samlas styrelsen 
och medlemmar för diskussion och fattar beslut om aktuella ärenden. Vid 
föreningsmöte gäller samma beslutsförfarande som vid årsmöte.


§ 7 Styrelsen 
Föreningens högsta verkställande organ är styrelsen. Styrelsen väljs av årsmötet och 
ska bestå av minst fem och max sju ledamöter, inklusive ordförande och kassör. Det 
kan också finnas upp till två suppleanter, en första och en andra suppleant. Endast 
medlemmar kan väljas till styrelsen. Ordförande väljs på fyra år. Kassör väljs på två 
år. Övriga ledamöter väljs på ett eller två år efter önskemål.

§ 7.1 Styrelsemöten 
Ordförande kallar styrelsen på eget initiativ eller då styrelseledamot så begär. 
Styrelsen ska sammanträda minst tre gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig när 
minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande, personligen eller via telefon eller 
internet. Vid styrelsemöten har varje styrelseledamot rösträtt. Vid lika röstetal avgör 
ordförandens röst. Suppleanter har närvarorätt vid styrelsemöten och rösträtt endast 
vid ordinarie ledamots frånvaro.

§ 7.2 Styrelsens uppgifter 
Styrelsen har följande uppgifter:


• Fördela de funktioner som erfordras inom sig

• Inom eller utom styrelsen utse verksamhetsansvariga

• Bedriva föreningens dagliga verksamheten i enlighet med föreningens 

ändamål

• Avge berättelse över föreningens verksamhet under året till årsmötet

• Avge verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsåret till årsmötet 
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§ 8 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av ordföranden + kassör 


§ 9 Verksamhets och räkenskapsår 
Föreningens verksamhets och räkenskapsår är kalenderår.


§ 10 Stadgeändringar 
Ändring av stadgar kan göras på föreningens årsmöte eller extra inatt årsmöte med 
2/3 majoritet.


§ 11 Upplösning av förening 
Föreningen kan upplösas på årsmöte med 3/4 majoritet av närvarande medlemmar. 
Vid upplösning doneras föreningens fysiska och ekonomiska tillgångar till annan 
ideell verksamhet efter beslut av styrelsen innan föreningen upplöses helt. Vid lika 
röstning avgör ordföranden. 
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