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§1 Ändamål och syfte
West Pride är en konst- och kulturförening som lyfter upp normkritik och hbtq-personers
livssituation.
Föreningen är till för dem som känner sig delaktiga i och respekterar den kultur som har sina 
rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queerpersoners liv. Föreningens 
syfte är att synliggöra denna mångfald av kultur. Detta manifesterar föreningen dels genom 
att samordna en HBTQ-festival, dels genom att under resten av året informera om, och lyfta 
HBTQ-frågor samt genomföra utbildningsinsatser i skolor och hos partners. Festivalens syfte 
är att skapa mötesplatser och arenor för konst och kultur skapade av och för HBTQ-
personer. Informations- och utbildningsinsatserna syftar till att sprida kunskap och öka 
förståelsen för HBTQ-personers situation. 
West Pride är partipolitiskt och religiöst obunden. 

§2 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår och löper från 1 januari till 31 december.

§3 Medlemskap
Föreningen har tre olika medlemskategorier personmedlem, organisationsmedlem samt
stödmedlem.
Medlem i föreningen är fysisk eller juridisk person som godtar föreningens stadgar samt 
betalt fastställd avgift.  
Medlemskap under det år medlem betalt upphör om medlem skriftligen begär detta. 
Medlem som uppenbarligen motverkar föreningens syften sådana de framgår av stadgarna 
kan, efter att ha beretts tillfälle att yttra sig, uteslutas genom beslut av styrelsen. Beslutet kan 
överklagas på nästkommande årsmöte. 

§4 Mötesrättigheter och beslutsformer
Varje medlem i föreningen har rätt att närvara, yttra sig och komma med förslag vid årsmöte
och extra årsmöte samt avlämna motioner till ordinarie årsmöte. Varje medlem har en röst.
För att erhålla rösträtt på årsmöte ska medlem ha betalat stadgeenlig medlemsavgift senast 
två veckor före årsmötet. 
Ingen äger rösträtt i fråga som rör egen förvaltning eller eget arvode. 
Årsmötet kan ge närvaro- och yttranderätt till annan.  
Juridiska personer anmäler med registreringsbevis eller annan handling vilken fysisk person 
som är dess ombud till möte.   
Sluten omröstning kan endast tillämpas vid personval och skall genomföras om någon 
röstberättigad så begär.   
Vid omröstning tillämpas enkel majoritet såvida inte dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika 
röstetal är ordförandens röst utslagsgivande, utom vid personval då lotten avgör. 
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I övrigt då fråga om mötesregel uppkommer avgör mötet. 

§5 Medlemsavgift
Medlem skall erlägga avgift till föreningen. Årsmötet fastställer medlemsavgiftens storlek för
de olika medlemskategorierna. Medlemsavgiften avser kalenderår. Medlemsavgiften
återbetalas ej.

§6 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ordinarie årsmöte skall hållas senast
före mars månads utgång varje år. Kallelse skall skickas till medlemmarna senast två
månader före möte. Den skall innehålla uppgift om datum, tid och för mötet samt dagordning.
Om det finns ärenden av särskilt stor betydelse (t.ex. stadgeändring) skall detta framgå i
kallelsen.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda en månad före mötet och skall tillsammans med 
propositioner, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse samt 
valberedningens förslag finnas tillgängliga för föreningens medlemmar 14 dagar före 
årsmötet. 
Vid årsmöte skall följande frågor behandlas: 
1. Årsmötets öppnande
2. Val av två justerare tillika rösträknare
3.1 Val av mötesordförande
3.2 Val av mötessekreterare
4. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
5. Fastställande av röstlängd
6. Adjungeringar
7. Anmälan av övriga frågor
8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Propositioner
13. Motioner
14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret och i 
samband därmed medlemsavgifterna för kommande kalenderår
15. Val av styrelse:
15.1 Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen
15.2 Val av ordförande
15.3 Val av vice ordförande
15.4 Val av övriga ledamöter
15.5 Val av ersättare
16. Val av revisorer (inklusive eventuell auktoriserad)
17. Val av valberedare varav en sammankallande
18. Fastställande av arvodering
19. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
20. Årsmötets avslutande
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§7 Extra årsmöte 
Extra årsmöte skall hållas för att behandla särskilda frågor om styrelsen, någon av 
revisorerna eller minst 10 % av samtliga medlemmar så begär. Sådan begäran skall inges 
skriftligen till styrelsen med förslag till föredragningslista. 
 
Extra årsmöte skall äga rum inom sex veckor efter det att begäran skett. Kallelsen skall vara 
medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före extra årsmöte.  
Beslut får endast fattas i frågor som upptagits på den föredragningslista som skickats ut i 
samband med kallelsen. 
 
§8 Styrelsen 
Styrelsen väljs av årsmötet och är näst årsmötet föreningens högst beslutande organ.  
Styrelsen skall bestå av ett udda antal ledamöter, minst fem och max elva, inklusive 
ordförande och vice ordförande. Styrelsen har därtill minst två och max fem ersättare. På sitt 
konstituerande möte kan styrelsen utse 1-3 vice ordförande. 
Ordinarie styrelseledamöter inklusive ordförande och vice ordförande väljs på två år. Valet 
ska ske så att halva styrelsen väljs vart annat år enligt följande: vart annat år väljs (n+1)/2 
medlemmar och vart annat (n-1)/2 medlemmar, där n står för antalet medlemmar i styrelsen. 
Styrelsens ersättare väljs på ett år. 
Styrelsens sammansättning skall spegla hbtq-samhällets mångfald.  
Styrelseledamot skall vara medlem i föreningen. En anställd person, valberedare eller revisor 
kan ej vara styrelseledamot.  
Styrelsen leder föreningens verksamhet, ansvarar för denna, för föreningens ekonomi och för 
att beslut fattade av årsmötet verkställs. Styrelsen kan delegera uppgifter till personal och 
arbetsgrupper.  
Styrelsemötet är beslutsmässigt om samtliga ledamöter kallats i vederbörlig ordning senast 
sju dagar före mötet och antalet närvarande röstberättigande ledamöter är minst hälften av 
det totala antalet ledamöter. Ordförande eller annan av styrelsen utsedd kallar till 
styrelsemöte. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras som justeras av 
ordföranden, sekreteraren eller annan ledamot som styrelsen utser. Beslut taget vid per 
capsulam skall protokollföras och skall tas upp vid nästa styrelsemöte. Vid omröstning 
tillämpas enkel majoritet och vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande, utom vid 
personval då lotten avgör. 
Styrelsen kan adjungera personer antingen för enskilda ärenden, helt möte eller längre tid. 
Vid styrelsemöte har samtliga medlemmar närvaro- och yttranderätt. Detta gäller inte om 
styrelsen beslutar annat för behandling av särskilt ärende.  
Styrelsens arbete definieras närmare i styrelsens arbetsordning samt attest- och 
delegationsordning. 
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§9 Räkenskap och revision 
Ordinarie årsmöte väljer två revisorer varav en auktoriserad revisor och en förtroendevald 
revisor som skall granska styrelsens arbete och förvaltning. Till revisor kan även utses 
registrerat revisionsbolag. Om auktoriserad revisor avgår under verksamhetsåret kan 
styrelsen utse en efterträdare fram till nästa årsmöte i samråd med den föreningsvalda 
förtroendevald revisorn.   
I skälig tid före ordinarie årsmöte skall styrelsen till revisorerna lämna verksamhetsberättelse 
och ekonomisk berättelse innehållande resultat- och balansräkning. Revisorerna skall avge 
revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet. 
 
 
§10 Valberedning 
Årsmötet utser en valberedning på minst tre personer, varav en sammankallande. 
Valberedningen skall lägga fram förslag på styrelse i enlighet med 8§ och revisorer till 
årsmötet. Valberedningens förslag skall finnas tillgängligt 14 dagar före årsmöte. 
Valberedningen skall även lägga fram förslag på mötesordförande och mötessekreterare till 
årsmötet. 
Valberedningens arbete definieras närmare i valberedningens arbetsordning samt i enlighet 
med vad som framgår av paragraf 8. 
 
§11 Firma 
Föreningens firma är: West Pride  
Firman skall tecknas av två i förening samt i enlighet med den av styrelsen fastställda attest- 
och delegationsordningen. 
 
§12 Stadgeändring 
Beslut om ändring i dessa stadgar fattas av ordinarie årsmöte, varvid två tredjedels majoritet 
räknat på det totala antalet röster som kan avlämnas vid omröstningstillfället krävs. 
 
§13 Upplösning 
Beslut om upplösning av föreningen eller överlåtelse av föreningens verksamhet kan fattas 
endast av årsmöte varvid två tredjedels majoritet på det totala antalet röster som kan 
avlämnas vid omröstningstillfället vid två på varandra följande årsmöten eller extra årsmöten 
med minst sex veckors mellanrum.   
Sådant beslut skall även omfatta beslut om förvaltning eller fördelning av föreningens 
eventuella tillgångar. Tillgångarna ska disponeras på sätt som överensstämmer med 
föreningens ändamål, enskild medlem kan inte göra anspråk på någon del av egendomen 
och egendom kan ej heller gå till en enskild individ. 
 
  
Stadgarna är senast reviderade efter beslut på årsmötet 2019-03-26 


