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Stadgar för ideella föreningen Arrangörer i Norr - Norrbotten 
Tillika riksförening/stiftarförening, ifall att organisationer i övriga Norrlandslän; Västerbotten, 
Jämtland/Härjedalen och Västernorrland, önskar starta regionala föreningar och ansluta sig till Arrangörer i 
Norr. I enlighet med nedanstående stadgar. 

 
1. Föreningens namn Arrangörer i Norr. 
 
2. Föreningens säte finns i Luleå. 
 
3. Föreningsform Ideell förening 
 
4. Syfte/ändamål 
Föreningen ska verka som främjande paraplyorganisation för organisationer (Juridiska 
personer) som arbetar med arrangörsfrämjande insatser i sina ordinarie verksamheters 
uppdrag. Organisationerna ska genom medlemskap i föreningen Arrangörer i Norr driva och 
samverka inom ordinarie verksamhet, likväl som i projektprojekt med Arrangörer i Norr som 
projektägare. Föreningen erbjuder även ett associerat medlemskap för fysiska personer.  
 
Föreningens medlemmar ska verka för att främja arrangörerna och kulturen i länet genom 
gemensamma satsningar och aktiviteter. 
 
Föreningen ska arbeta för att bygga, synliggöra och lyfta villkoren för den ideella sektorns 
infrastruktur inom kulturområdet. 
 
Föreningen kan driva kulturpolitiska frågor som stärker arrangörsledet och verksamma inom 
det fria kulturlivet och den ideella sektorn. Föreningen ska vara partipolitisk samt religiöst 
obunden.  
 
Organisationer med säte i andra län som ställer sig bakom Arrangörer i Norrs syfte/ändamål 
ska erbjudas starta egna regionala föreningar. Dessa är underställda riksföreningen och ska 
utgå från Arrangörer i Norr stadgar samt grafiska profil. Skapande av underföreningar inom 
ska godkännas av föreningen Arrangörer i Norr Riksföreningen och Norrbotten. 
 
5. Verksamhetsår 1 januari till 31 december. 
 
6. Medlemmar 
 
Juridiska personer beviljas ordinarie medlemskap och fysiska personer beviljas associerat 
medlemskap. 
 
Ordinarie medlemskap ska vara öppet att söka för organisationer som vilka uppfyller punkt 3 
och 4 samt som ansluter sig till Arrangörer i Norrs grundläggande idéer, ändamål och 
stadgar. I dessa stadgar benämnd ”medlem”. Associerat medlemskap godkännes vid inbetald 
medlemsavgift. 
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Föreningens verksamhet och projekt bygger på paraplyorganisation över anslutna föreningar 
(medlemmar). Varje medlem är en juridisk person inom föreningen och formellt underställd 
styrelsen vad gäller föreningens verksamhet. 
 
Medlemmars rättigheter och skyldigheter gällande verksamhet ska följa de beslut som fattas 
av årsmötet. 
 
Medlem ska betala fastställd medlemsavgift för kommande senast 31 januari aktuellt år. 
Medlemskap är en förutsättning för att verka som förtroendevald inom föreningen. 
(Ev. anställd av Arrangörer i Norr kan inte vara förtroendevald inom föreningen.) 
Beviljande av medlemskap beslutas av föreningens styrelse. 
 
Föreningen för ett digitalt medlemsregister över alla medlemmar. Föreningen kommunicerar 
i största möjliga utsträckning med medlemmarna via digitala kanaler. Medlem som önskar 
utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed 
omedelbart ha lämnat föreningen. 
 
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att 
betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller 
uppenbarligen skadat föreningens intressen. 
 
Medlemsavgift fastställs av årsmötet. 
 
7. Styrelsen 
Styrelsen bevakar föreningens intressen, handhar dess angelägenheter samt beslutar å 
föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. 
 
Styrelsen väljs av medlemmarna vid årsmötet. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör 
och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Ledamöterna väljs växelvis med halva 
antalet varje år, varvid ordförande och kassör väljs vid olika tillfällen. Mandatperioden är 1 
år respektive 2 år. Styrelsen ska bestå av minst tre och högst sju medlemmar och är 
beslutsför när ordförande eller vice ordförande och minst 3 av styrelsens ledamöter är 
närvarande. Avgår en ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe 
för tiden t.o.m. nästa årsmöte. 
 
Styrelsen och ordförande väljs av medlemmarna vid årsmötet. Styrelsen utser inom sig  
sekreterare, vice ordförande, kassör. Avgår en ledamot före mandattidens utgång inträder 
suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästa årsmöte. Föreningens firma tecknas av 
föreningens ordförande och kassör i förening. I föreningen gäller bestämmelserna för ansvar 
och ansvarsfrihet enligt 13 kap i lag om ideell förening. 
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8. Valberedning 
Valberedningen består av två personer. 
 
10. Årsmöte 
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 30 
april på tid och plats som styrelsen bestämmer alternativt via digitala medier. Digital kallelse 
ska skickas till alla medlemmar senast 20 dagar före ordinarie årsmöte och senast 7 dagar 
före extra årsmöte. 
 
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
2. Val av föreningsrevisor. 
3. Fastställande av röstlängd för mötet. 
4. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
6. Fastställande av dagordning. 
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.  
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
verksamhets-/räkenskapsåret. 
8. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
10. Fastställande av medlemsavgifter. 
11. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det 
Kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 
12. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år. 
13. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 1 år. 
14. Val av valberedning för en tid av 1 år. 
15. Val av revisorer. 
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
17. Övriga frågor. 
18. Mötet avslutas. 
 
11. Extra årsmöte 
Om hälften av styrelsen eller revisor önskar extra årsmöte så ska styrelsen kalla till extra 
årsmöte. 
 
12. Rösträtt 
Alla medlemmar som är fullt betalande har rösträtt. Omröstning sker öppet, utom vid val där 
sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid 
lika sker dock avgörandet genom lottning. Mötet är beslutsmässigt med det antal 
röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 
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Rösträtt tilldelas föreningens ordinarie medlemmar som har betalat sin medlemsavgift 
(organisation). Varje ordinarie medlem har en röst. Associerad medlem (personlig medlem) 
äger rätt att deltaga på årsmötet samt där deltaga i diskussionerna men har ingen rösträtt. 
 
13. Röstetal 
Vid årsmöte har varje medlem en röst.  
 
14. Stadgeändringar  
Stadgarna kan enbart ändras på årsmötet. För att vara giltigt måste stadgeändringen antas 
med två tredjedelar av röstantalet. 
 
15. Upplösning 
Upplösning av föreningen kan enbart ske vid ett årsmöte. Har föreningen innestående medel 
fördelas dessa med lika stor del till varje aktiv medlem vid upplösningen. Upplöses en 
underförening ska innestående medel tillfalla riksföreningen. 
 


