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STADGAR 
 

för Slovenska föreningen i Stockholm 
 
 
 
§ 1  INLEDNING 
 
Slovenska föreningen i Stockholm grundades efter önskemål och på initiativ av slovener, bosatta i 
Stockholmsområdet, med syfte att tillsammans i föreningen bevara, fördjupa och utveckla slovensk 
kultur, språk, traditioner och seder. 
 
Föreningens namn: Slovenska föreningen i Stockholm 
Säte:  Stockholm eller dess omnejd 
Tillhörighet:  Föreningen är politiskt och religiöst obunden ideell organisation. 
 
§ 2 FÖRENINGENS MÅL OCH UPPGIFTER 
 
 Föreningens mål och uppgifter är att: 
 

1. Organisera informationsmöten och evenemang inom kultur, underhållning och idrott för sina 
medlemmar, 

2. Organisera föredrag inom kultur och allmänbildning, språkkurser, filmvisningar, samt andra 
aktiviteter, 

3. Informera svensk allmänhet och människor av olika nationaliteter om slovensk historia, 
kultur och seder, 

4. Organisera internationella möten. 
 
§ 3 FÖRENINGENS EKONOMI 
 
Föreningens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, frivilliga bidrag, gåvor och hjälp från 
medlemmar, icke-medlemmar och organisationer, samt inkomster från egna aktiviteter. 
 
§ 4 MEDLEMSKAP 
 
Medlemskap i föreningen är frivilligt och oberoende av politisk och religiös tillhörighet och 
medborgarskap. 
 
Varje person som samtycker till dessa stadgar kan bli medlem i föreningen. Vi tillämpar ordinarie 
samt hedersmedlemskap. 
 
Ordinarie medlemmar är personer som accepterar föreningens mål och uppgifter och samtycker med 
stadgarna. Ordinarie medlemmar har plikt att betala medlemsavgift. 
 
Hedersmedlem är den person som blir antagen som medlem på föreningens årsmöte på styrelsens 
förslag som grundar sig på personens förtjänster i föreningens verksamheter. 
 



 

 

§5 Varje medlem har plikt att respektera stadgarna och att medvetet och aktivt bidra efter sin 
förmåga till föreningens framgång och dess aktiviteter. 
 
§ 6 Alla myndiga ordinarie medlemmar har rätt att rösta och bli valda i föreningens organ. 
 
§ 7 En medlem kan uteslutas i följande fall: 
 

- För utebliven betalning av medlemsavgift, 
- Om medlemmen inte respekterar bestämmelser i dessa stadgar, 
- Om medlemmen sprider politisk, religiös, nationalistisk, rasistisk eller annan intolerans. 

 
§ 8 Varje medlem har rätt att lägga fram förslag om uteslutning av en medlem. Förslaget måste vara 
skriftligt och argumenterat. 
 
Förslag om uteslutning presenteras till föreningens styrelse. Styrelsen fattar beslut om uteslutning 
efter en grundlig utredning. 
 
§ 9 Föreningens beslutsorgan är följande: 
 

- Årsstämma, föreningens högsta organ, 
- Styrelse. 

 
Styrelsen kan sammankalla extra årsstämma på eget initiativ eller på förslag av en tredjedel av 
föreningens ordinarie medlemmar. Extra årsstämma får utlysas tidigast två månader efter ordinarie 
årsstämma. På extra årsstämman får beslut fattas endast i de frågor som framgår från kallelsen. 
 
§ 10 Årsmötets uppgifter är: 
 

1. Att behandla styrelsens årsredovisning, ekonomiredovisning och revisorns utlåtande, 
2. Att välja styrelsemedlemmar, revisorer och deras suppleanter, 
3. Att välja valberedning med uppdrag att ta fram lämpliga kandidater till styrelsen, 
4. Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för tiden revisorns utlåtande täcker, 
5. Att behandla klagomål över styrelsens arbete, 
6. Att bestämma medlemsavgiftens belopp, 
7. Att anta och godkänna föreningens verksamhetsplan och budget, 
8. Att anta föreningens stadgar, 
9. Att behandla andra viktiga frågor om föreningens verksamhet. 

 
§ 11 Styrelsens uppgifter är: 
 

1. Att sköta föreningens löpande verksamhet enligt stadgarnas bestämmelser och verkställer 
årsmötets beslut, 

2. Att förvalta föreningens tillgångar, 
3. Att välja styrelseordförande och kassör bland styrelsemedlemmar, 
4. Att vid behov välja vice-ordförande, sekreterare och justerare, 
5. Att vid behov utnämna arbetsutskott med uppgift att utföra vissa uppgifter inom föreningen. 

 
§ 12 Styrelsen består av minst tre ledamöter som har valts av föreningens årsmöte för tidsperiod på 
ett år. Antal styrelseledamöter skall vara ojämnt. En styrelseledamot får bli omvald. 
 
En styrelseledamot kan tvingas avgå i följande fall: 
 

1. Upprepade gånger uteblir från styrelsens sammanträden utan giltig anledning, 



 

 

2. Verkar i strid med dessa stadgar samt årsmötets och styrelsens beslut. 
 
§ 13 Föreningens verksamhet och dess organ följer demokratiska principer. 
 
Årsmötet och styrelsen fattar sina beslut med en majoritet av röster från de närvarande 
medlemmarna. 
 
Omröstningar sker vanligen med uppräckning av hand, om inte årsstämman beslutar om sluten 
omröstning. 
 
§ 14 Firmatecknare för föreningen är styrelseordförande och en styrelseledamot, var för sig. 
 
§ 15 På styrelsemöten, årsmöten och andra möten där föreningens ekonomi och verksamhetsplan 
behandlas behöver protokoll upprättas. Protokollet ska bekräftas och justeras senast på 
nästkommande möte. 
 
§ 16 VERKSAMHETSÅR 
 
Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår. 
 
Föreningens ordinarie årsmöte skall hållas före utgången av maj månad. Styrelsen skickar kallelsen 
minst 14 dagar före mötet. Revisorerna är skyldiga att utföra revision av årsredovisningen och 
protokoll minst fjorton dagar före årsmötet. 
 
§ 17 ÖVERGRIPANDE REGLEMENTEN 
 
Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen blir giltigt då: 

1. Styrelsen är enig om detta och 
2. Beslut därom fattats av två årsstämmor och har biträtts av minst två tredjedelar av de 

närvarande medlemmarna i föreningen. 
 
§ 18 Vid upplösning av Slovenska föreningen i Stockholm skall befintliga tillgångar överföras till 
Slovenska riksförbundet i Sverige. 
 
§ 19 Stadgar för Slovenska föreningen i Stockholm antogs vid föreningens grundande den 31 mars 
1972 och ändrades på extra årsmöte den 31 mars 1973, ordinarie årsmöten den 7 februari 1976, den 
29 januari 1977 och ordinarie årsmöte den 6 mars 2021. 


