
Stadgar för Partille Kulturskolas Intresseförening 
 
Tagna vid ordinarie årsstämma 2012-10-23 och extra föreningsstämma 2012-11-19 
 
§1 
Föreningen har till uppgift att stödja, stimulera och verka för en aktiv musik- och kulturskola i 
Partille Kommun. Den har också till uppgift att stimulera elever och föräldrar till elever som 
deltar i Kulturskolans verksamhet. 
Föreningen är politiskt obunden. Den kan vid behov fungera som remissinstans i frågor som 
rör musik- och kulturutbildning. 
Föreningen initierar och genomför olika aktiviteter som stöd för Kulturskolans verksamhet 
och är behjälplig med praktiska arrangemang. 
Föreningen har anslutit sig till Riksförbundet Unga Musikanter (RUM). 
 
§2 
Personer som vill stödja Kulturskolans Intresseförening kan bli medlemmar i föreningen 
genom att anmäla sitt intresse till styrelsen. 
 
§3 
Föreningen har sitt säte i Partille Kommun. 
Föreningens styrelse leder verksamheten i överensstämmelse med dessa stadgar samt enligt 
beslut som fattats vid medlemsmöten. 
Föreningens styrelse skall bestå av minst 4 ledamöter valda för en tid av 2 år samt minst 1 
ersättare valda för en tid av 1 år. 
Minst 2 ordinarie ledamöter väljes varje år. 
Ordföranden och kassören utses av årsstämman. I övrigt konstituerar styrelsen sig vid första 
styrelsemötet efter årsstämman. 
Kassören och ordföranden äger rätt att var för sig teckna föreningens firma. 
 
§4 
Kallelse till styrelsesammanträde skall ske minst en vecka före sammanträdet. Styrelsen är 
beslutsmässig vid minst tre ledamöters närvaro. Som styrelsens beslut gäller den mening om 
vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av 
ordföranden.  
Protokoll från styrelsemöten skall för kännedom anslås på Kulturskolans anslagstavla. 
 
§5 
Till styrelsesammanträden kallas även chefen för Partille Kulturskola. Kallelsen anslås också 
för kännedom på Kulturskolans anslagstavla.  
 
§6 
Styrelsens förvaltning granskas av en revisor som jämte en ersättare utses av årsstämman. 
 
§7 
Föreningens räkenskapsår är tiden 1 juli – 30 juni. 
 
§8 
Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie stämma skall hållas före 
oktober månads utgång. 



Styrelsen kan när den finner erforderligt inkalla extra stämma. Styrelsen skall dessutom kalla 
till extra stämma om minst en tiondel av medlemmarna ingivit skriftlig begäran därom.  
 
§9 
Kallelse till stämma skall ske skriftligt senast 14 dagar före stämman. I kallelsen skall anges 
vilka ärenden som skall behandlas samt tid och plats för stämman.  
Protokoll från stämman utsändes till samtliga medlemmar samt anslås på Kulturskolans 
anslagstavla.  
 
§10 
Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden behandlas: 

1. Fråga om stämman blivit behörigen kallad. 
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 
3. Val av två rösteräknare, tillika justeringsmän för mötet 
4. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser 
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
6. Behandling av från styrelsen hänskjutna frågor 
7. Behandling av från medlemmar inkomna ärenden 
8. Val av ordförande, kassör samt övriga styrelseledamöter och ersättare 
9. Fastställande av årsavgift 
10. Val av revisorer och revisorssuppleant 
11. Val av valberedning 
12. Övriga frågor 

Medlem som önskar få ärende framlagt till årsstämman skall tillställa styrelsen skriftlig 
framställan minst sju dagar före årsstämman. 
 
§11 
Beslut vid stämma fattas genom acklamation om inte rösträkning begäres. 
 
§12 
För ändring av dessa stadgar eller för föreningens upplösning fordras beslut vid två på 
varandra följande föreningsstämmor, därav minst en ordinarie årsstämma. För att ett sådant 
beslut skall anses giltigt krävs att beslutet av minst två tredjedelar av de närvarande 
medlemmarna. 
 
§13 
Vid beslut om upplösning av föreningen skall även beslut fattas om hur föreningens medel 
skall disponeras för att på bästa sätt stödja föreningens ändamål. 
 
§14 
Dessa stadgar ersätter tidigare stadgar från 2004-09-30. 


