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Stadgar för 
”Riksföreningen för kulturinitiativ och samhällsgemenskap” 

 
Antagna vid konstituerande föreningsstämma den 26 juni 2018 
 
Förord 
 
Det är av vikt att vårt land hittar en formel för att den nya folkvandringsepoken inte ska 
komma att skapa motsättningar mellan den nya och den gamla befolkningen.  
Det gäller att få alla goda krafter i samhället att samverka för att hantera denna mycket 
stora utmaning. Att finna vägar till integration för de stora grupper som idag lever i ett 
utanförskap är helt nödvändigt om inte sammanhållningen kring gemensamma 
demokratiska värden ska brytas ner i ett ”vi och de”. Vilket i sin tur kan leda till en 
oåterkallelig polarisering. Det är också oerhört viktigt för ett samhälle, att på bästa sätt 
ta tillvara individens möjlighet att kunna utvecklas, finna sina möjligheter och sin 
framtid. Det är en stor förlust för vårt samhälle om stora delar av befolkningen känner 
en hopplöshet eller uppgivenhet om sina framtidsutsikter. Detta föder destruktiva 
krafter som kriminalitet, eller hos andra apati. Integrationen har dessutom betydande 
kostnadsbesparande effekter för samhället.   
 
Det handlar om att skapa förutsättningar för att utveckla människans goda sidor och en 
positiv känsla till landet Sverige. Bland de kollektiv av olika yrkesgrupper som kan 
komma ifråga framstår kultursektorn som ett riktigt val då dess sammansättning av 
uttrycksformer, med bland annat musiken, inte kan överträffas.  Kultursektorn består av 
individer med ett naturligt intresse för främmande kulturers olika uttryck, vilket kan 
skapa ett vänligt välkomnande med den europeiska kulturmodellen som grund. 
Kultursektorn har ofta ett blandat politiskt, ofta öppet, sinnelag som inte föder motstånd 
utan skapar intresse hos nya kontakter.  
 
Denna formel för att överbrygga klyftor vill Riksföreningen för Kulturinitiativ och 
Samhällsgemenskap vara. En metod för kultursektorn att skapa integration. 
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Grundläggande bestämmelser 
 
§ 1 Namn  
Riksföreningen för Kulturinitiativ och Samhällsgemenskap, nedan ”Kulturinitiativet”, är 
föreningens svenska namn. Det engelska namnet är Swedish Culture Initiative for 
Integration.  
 
§ 2 Vision och syfte 
Kulturinitiativets vision är att skapa metoder för långsiktigt hållbar integration genom 
kultur.  
 
Kulturinitiativet har till uppgift att på demokratisk grund verka för att stötta och 
uppmuntra initiativ inom kultursektorn vars målsättning eller effekt är att skapa ökad 
integration. Detta genom att samordna och bistå med finansiering till lokala 
kulturföreningar och kulturverksamheter runt om i landet.  
 
Kulturinitiativet ska vara aktiv i den samhälleliga debatten. Kulturinitiativet är religiöst 
och partipolitiskt obunden. 
 
§ 3 Säte 
Kulturinitiativets säte är i Stockholm. 
 

Medlemskap 
 
§ 4 Medlemskap 
Medlemskap i Kulturinitiativet kan erhållas av såväl juridisk som fysisk person.  
 
En juridisk person kan beviljas ett medlemskap, om sökanden är en organisation med 
ambition att främja integration, även om sökanden ännu inte skulle ha varit uttalat 
verksam på området. Medlemskap beslutas av styrelsen sedan styrelsen och sökanden 
fört en dialog. Fysisk person erhåller medlemskap efter inbetald medlemsavgift. 
 
Den av årsstämman fastställda medlemsavgiften ska vara betald senast sista juni det år 
avgiften avser medlemskap för. Nya medlemmar antagna efter juni månad ska betala 
halva medlemsavgiften senast sista december. 
 
§ 5 Uteslutning 
Uteslutning kan ske ur föreningen antingen på grund av bristande betalning av 
medlemsavgift eller misskötsel. I det senare fallet får styrelsen ta beslut om att utesluta 
medlem som motarbetar föreningens syfte eller avsiktligt försvårar arbetet enligt § 1. 
Beslut om uteslutning får endast fattas efter att medlemmen beretts tillfälle att yttra sig.  
 

Organisation 
 
§ 6 Beslutande organ 
Kulturinitiativets högsta beslutande organ är årsstämman och högsta verkställande 
organet är styrelsen. 
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§ 7 Valberedning 
Valberedningen utses av årsstämman och har i uppgift att bereda förslag på kommande 
styrelses ledamöter samt revisorer. Valberedningen ska bestå av lägst två och högst tre 
fysiska personer. 
 
§ 8 Beslutförhet 
För beslutförhet vid styrelsemöten gäller att mer än hälften av styrelseledamöterna eller 
deras ersättare finns närvarande.  
 

Årsstämma  
 
§ 9 Motionsrätt 
Alla medlemmar har rätt att lämna motioner till riksföreningens stämma. Motionerna 
ska vara styrelsen tillhanda senast 60 dagar före årsstämman och 15 dagar före 
extrastämma.  
 
§ 10 Rösträtt 
Vid årsstämma har varje närvarande medlem rätt att rösta. Icke närvarande förening 
saknar rösträtt. Varje fysisk och juridisk medlem har en röst. Medlem som är juridisk 
person ska utöva sin rätt genom ombud. Ombud ska ha en skriftlig, daterad och av 
medlemmen behörigen undertecknad fullmakt.  
 
Den avgående föreningsstyrelsens ledamöter saknar rösträtt i fråga om styrelsens 
ansvarsfrihet. Ledamöter i den tillträdande föreningsstyrelsen har inte rösträtt i fråga 
om val av revisorer. Person som är anställd av föreningen har inte rösträtt. 
 
§ 11 Årsstämman 
Årsstämma ska hållas före utgången av juni månad varje år, på den ort där styrelsen har 
sitt säte. Extrastämma hålls efter beslut av styrelsen eller då minst en tiondel av 
medlemmarna skriftligen begär det hos styrelsen.  
 
Styrelsen ska kalla medlemmarna till årsstämma senast fyra veckor före årsstämma via 
post eller e-post. Kallelse till extrastämma ska utfärdas senast fyra veckor före 
föreningsstämman om stämman ska behandla (i) en fråga om ändring av stadgarna, (ii) 
en fråga om att föreningen ska gå upp i en annan juridisk person eller (iii) en fråga om 
upplösning.  
 
Beslut fattas genom acklamation eller omröstning. Vid personval sker röstning med 
sluten votering. Uppstår lika röstetal avgör lotten. 
 
Årsstämman kan besluta att utomstående som inte är medlem ska ha rätt att närvara 
eller på annat sätt följa förhandlingarna. 
 
Vid ordinarie årsstämma behandlas följande: 
 

1. Mötets öppnande 
2. Val av mötesfunktionärer 

o Mötesordförande 
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o Sekreterare 
o Protokollsjusterare 
o Rösträknare 

3. Godkännande av kallelse 
4. Upprop och fastställande av röstlängd 
5. Fastställande av föredragningslista 
6. Verksamhetsberättelse och bokslut 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Propositioner från styrelsen 
10. Inkomna motioner  
11. Verksamhetsplan  
12. Val av styrelse 
13. Val av revisorer samt ersättare 
14. Val av valberedning 
15. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår 
16. Övriga frågor 
17. Mötets avslutande 

 

Förvaltning m.m. 
 
§ 12 Verksamhets- och räkenskapsår 
Kulturinitiativets verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår, det vill säga          
1 januari - 31 december.  
 
§ 13 Revision 
För granskning av Kulturinitiativets räkenskaper och förvaltning utses minst en eller två 
godkända eller auktoriserade revisorer med högst lika många suppleanter vid 
föreningens årsstämma. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses.  
 
§ 14 Styrelsen 
Ledamöter till styrelsen väljs av årsstämman. Till ledamöter ska utses för uppdraget 
lämpade personer som är kända för redbarhet och i tidigare uppdrag visat integritet och 
oberoende. Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. Ledamöter väljs för 
ett år och kan omväljas.  
 
Styrelsens uppgift är att: 

1. Skapa verksamhetsplan och upprätta budget 
2. Utse firmatecknare 
3. Sköta föreningens förvaltning samt göra verksamhetsberättelse och bokslut 
4. Ansvara för att den verksamhet som föreningen bedriver inte är i strid med 

stadgarna 
5. Anta placeringspolicy 

 
För beslutförhet vid Kulturinitiativets styrelsemöten gäller att mer än hälften av 
styrelseledamöterna är närvarande. Vid omröstning ska den mening gälla som omfattas 
av mer än hälften av de i beslutet deltagande ledamöterna. Vid lika röstetal gäller 
ordförandens mening. I dennes frånvaro fäller lotten avgörandet.  
 



 5 

Styrelsen får utse en eller flera sakkunniga, t.ex. genom tillsättande av forskarråd, vid 
handläggningen av enskilda ärenden då det föreligger behov av särskild kunskap som 
kan tillföra styrelsen värdefull kunskap. Sakkunnig får efter styrelsens medgivande delta 
vid styrelsemöten men äger inte rösträtt. 
 
Styrelsen ska i sin verksamhet tillämpa förvaltningslagens bestämmelser om jäv, vilket 
bl.a. innebär att den som känner till omständighet som kan antas utgöra jäv mot henne 
eller honom självmant ska ge detta till känna. 
 
 
§ 15 Kansli 
Kulturinitiativet kan inrätta ett kansli för biträde åt styrelsen i enlighet med styrelsens 
bestämmelser.  
 
§ 16 Ekonomi 
Av insamlade medel till Kulturinitiativet får högst 25 procent av dessa användas till 
föreningens administrativa kostnader. 
 
Kulturinitiativets kapital ska vara placerat i enlighet med föreningens placeringspolicy. 
 

Ändring av stadgarna och upplösning 
 
§ 17 Stadgeändring 
För ändring av stadgarna erfordras beslut på årsstämma, eller extrastämma, med minst 
¾ majoritet. 
 
§ 18 Upplösning 
Beslut om upplösning av Kulturinitiativet fattas på ordinarie årsstämma eller 
extrastämma efter stämmans enhälliga beslut eller beslut med ¾ majoritet vid två på 
varandra följande stämmor. Efter reglering av eventuella skulder, ska tillgångarna 
användas för ändamål enligt § 1.  
 


