Föreningsstadgar för
Föreningen för Svensk & Brasiliansk kultur
Antagna: 2006-03-09
1 § Förening och säte
Föreningens namn är ”Föreningen för Svensk & Brasiliansk kultur”.
Föreningens namn på portugisiska är ”Brasil Suécia Cultural”.
Föreningen är en ideell förening. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

2 § Ändamål
Föreningens syfte är att sprida, och sprida kunskap om, Brasiliansk kultur i Sverige och
främja integration. Syftet är att på längre sikt skapa ett kulturellt utbyte mellan Sverige och
Brasilien inom olika konstnärliga uttryck; film, konst, musik.
3 § Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
4 § Verksamhetsår
Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december.
5 § Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och årligen betalar
medlemsavgift till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet.
Medlem som vill gå ur föreningen meddelar styrelsen skriftligen.
Om en medlem medvetet skadar föreningens syfte eller anseende kan denne avstängas av
styrelsen. Den medlem som riskerar avstängning skall ha möjlighet att försvara sig inför
styrelsen före beslutet. Avstängningen ska diskuteras på nästkommande årsmöte.
Avstängningen kan då upphävas eller leda till uteslutning av medlemmen. Den medlem som
riskerar att uteslutas har yttranderätt på mötet men ej rösträtt. För uteslutning krävs att 2/3 av
årsmötets deltagare röstar för det.
Medlemmar äger personligen ingen del i föreningens tillgångar och ansvarar inte för
föreningens förbindelser.
6 § Styrelsen och dess verksamhet
Styrelsen verkställer beslut som årsmötet tar och tar hand om den löpande verksamheten.
Styrelsen ska bestå av ordförande samt max 6 ledamöter. Ordförande väljs på årsmötet, i
övrigt konstituerar styrelsen sig själv och fastställer sin arbetsordning.
Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen har rätt att
till sig adjungera personer inom och utom föreningen.
Styrelsens mandatperiod löper fram till nästa ordinarie årsmöte.
7 § Firmateckning
Styrelsen utser den eller de personer som tecknar föreningens firma.

8 § Årsmöte
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte ska hållas före mars månads
utgång varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. Kallelse till årsmöte ska utgå senast 14
dagar i förväg. I kallelsen upptas de ärenden som ska behandlas på årsmötet.
På årsmötet ska följande frågor behandlas:
• Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för årsmötet
• Mötets behöriga utlysande
• Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
• Revisors berättelse
• Ansvarsfrihet för styrelsen
• Val av styrelsens ordförande
• Val av övriga styrelseledamöter
• Val av revisorer
• Val av valberedning
• Fastställande av medlemsavgift
• Verksamhetsplan och budget för innevarande år
• Motioner
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar innan mötet.
9 § Extra årsmöte
Om styrelsen, revisorerna eller en fjärdedel av föreningens medlemmar kräver detta kallas till
extra årsmöte. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.
För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas skriftligt senast två veckor
innan mötet.
10 § Rösträtt
Endast fullt betalande medlem äger rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten äger de som inte
är närvarande i styrelsen rösträtt genom att lämna in fullmakt.
11 § Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om
inte stadgarna föreskriver annat för den frågan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika utslag har
föreningens ordförande utslagsröst.
Gäller inte uteslutning av medlem, stadgeändring och föreningens upplösning.
12 § Uppgift om antal revisorer och hur de väljs
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet minst en
revisor.
Valbar är myndig person som inte är medlem i styrelsen. Medlemskap i föreningen är inte ett
tvång. För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen väljs på
årsmötet en valberedning som består av två personer.

13 § Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på ordinarie årsmöte. För att vara giltigt måste ändringen
antas med två tredjedelar av rösterna. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges
medlemmarna i kallelsen till årsmötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
Ändring av syftesparagrafen (2 §), stadgeändringsparagrafen (13 §) och
upplösningsparagrafen (14 §) kräver likalydande beslut på två av varandra följande
årsmöten.
14 § Upplösning
Förslag om upplösning får endast framläggas på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska
behandlas måste framgå av kallelsen till årsmötet. Föreningen kan inte upplösas så länge
minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens
tillgångar gå till verksamhet i enighet med föreningens syfte. Hur denna förvaltning ska ske
beslutas på årsmötet.

