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Definition 
§ 1 Mora Kulturcentrum i Mora kommun är en sammanslutning av alla slag kulturarbetare i 

syfte att bryta kulturens isolering, nå kontakt med en bredare publik och i samverkan med 
den vidga kulturbegreppet. 

§ 2 Mora Kulturcentrum är partipolitiskt obundet och skall ej ta ställning till medlemmars 
ideologiska eller etiska inriktning. 

Organisation 
§ 3 Verksamheten i Mora Kulturcentrum utövas genom årsmöte, öppna styrelsemöten och 

styrelse. För dessa organ gäller för vad särskilt stadgas. 

§ 4 Mora Kulturcentrum bör arbeta i arbetsgrupper , vars verksamhet utformas med 
utgångspunkt från föreningens direktiv och arbetsgruppens egna intentioner. 

 Gruppen har att kontinuerligt informera styrelsen om sin verksamhet. 

Medlemskap 
§ 5 Var och en som är villig att arbeta för Mora Kulturcentrums målsättningar äger rätt till 

medlemskap. 

Medlemsavgift  
§ 6 Frågan om årsavgift beslutas vid årsmötet 

Uteslutning 
§ 7 Medlem, som uppenbart motverkar föreningen syften, kan på förslag av medlem eller 

styrelse och efter styrelsens beredning av ärendet, uteslutas. 

Verksamhetsår 
§ 8 Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t o m 31 december. 

Årsmöte 
§ 9 Årsmöte skall äga rum före april månads utgång och handlägga följande ärenden  

a) godkännande av kallelsen  
b) fastställande av dagordning  
c) val av mötesfunktionärer, ordförande, sekreterare och två justerande ledamöter  
d) styrelsens verksamhetsberättelse  
e) ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse  
f) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
g) fråga om årsavgift  
h) fastställande av budget för kommande verksamhetsår 

 i) behandling av motioner och andra föreliggande ärenden 
 j) val av styrelseordförande 
 k) val av sekreterare på två år, kassör på två år, ledamöter på 2 år, växelvis vartannat år. Val 

av två revisorer på ett år jämte 2 suppleanter på 1 år 
 l) övriga ärenden 

 Varje medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
ordförande utslagsröst. Vid personval skilje lotten. 
Kallelse jämte föredragningslista skall utsändas tills samtliga medlemmar, 14 dagar före 
årsmötet. 



Motionsrätt 
§ 10 Motionsrätt tillkommer medlem. Skriftlig motion skall vara styrelsen tillhanda senast 3 

veckor före årsmötet. Motionen skall upptagas på föredragningslistan och i avskrift 
tillställas medlemmarna tillsammans med kallelse. 

Beslutsformer 
§ 11 Varje intresserad äger fri närvaro- och yttranderätt vid de öppna styrelsemötena Beslut 

fattas med enkel majoritet av styrelsens ledamöter. Vid lika röstetal har ordförande 
utslagsröst.  

 Förslag utanför dagordningen kan inte leda till beslut. 

Månadsmöte 
§ 12  De öppna styrelsemötena, som skall vara minst 6 stycken under ett verksamhetsår, planeras 

vid det första styrelsemötet efter årsmötet. Dessa skall sedan meddelas medlemmarna i 
nästkommande Penseldrag. Ev ändringar på mötesdagar meddelas också i Penseldraget. 

 Mötena skall var protokollförda. 
 Extra möte sammankallas på revisorernas begäran eller när minst en femtedel av 

medlemmarna så begär 

Styrelsen 
§ 13 Styrelsen utses av årsmötet. Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, två 

ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen bör väljas så att de representerar olika 
verksamhetsområden inom föreningen. 

 Ordförande väljs av årsmötet, medan styrelsen inom sig, på ett konstituerande möte, utser 
sekreterare och kassör.  
Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande.  
Styrelses sammanträden skall protokollföras 

 Föreningens firma skall tecknas av ordförande och kassör i förening 
 Föreningens bankkonto och postgiro kan dock tecknas av kassör respektive ordförande var för sig. 

Valberedning 
§ 14 Valberedningen utses av årsmötet. Dess uppgift är att förbereda val av styrelse och övriga 

funktionärer.  
Den skall därvid beakta kravet på allsidig representation både konstnärligt och geografiskt. 

Ändring 
§ 15 För ändring eller tillägg till dessa stadgar fordras likalydande beslut med två tredjedelars 

majoritet vid två på varandra följande möten, varvid det ena är årsmöte, med minst en och 
högst fem månaders intervall. 

Upplösning 
§ 16 För upplösning av Mora Kulturcentrum fordras likalydande beslut med två tredjedels 

majoritet vid ett årsmöte och vid första därpå följande öppna styrelsemöte. 
 Eventuella tillgångar fördelas i föreningens anda.


