
STADGAR FÖR SVENSKA KYRKANS GOSSKÖRSFÖRENING 
antagna vid konstituerande möte den 7 juni 1996 

 
§1  Ändamål 

Svenska Kyrkans Gosskörsförening är en ideell förening inom Sveriges 
Kyrkosångsförbund. 
Föreningen har till uppgift att 
 
mom.1 Stödja, uppmuntra och befrämja körsång bland pojkar, målbrottsungdomar  

samt unga män på väg in i vuxenvärlden 
 
mom.2  Bistå kyrkomusiker och andra körledare i deras arbete med att bygga upp 

gosskörsverksamhet. 
 
mom.3  Utveckla gosskörernas profil i församlingarnas musik- och gudstjänstliv 

genom att bereda medlemmarna tillfälle till studie-, fortbildnings- och 
gosskörssammankomster. 

 
§2 Medlemskap 

Varje gosskör, i vilken körledaren även räknas, och/eller föräldraförening kan av 
styrelsen antas som medlem i föreningen. 
Som gosskör räknas pojkdiskantgrupp eller flerstämmig gosskör bestående av 
gossopraner, gossaltar, manliga altar s.k counter tenors, tenorer och basar. Som 
föräldraförening räknas ev fristående organiserad föräldragrupp knuten till gosskör enl. 
ovan. 
Enskild person med intresse för befrämjandet av gosskörverksamheten kan vinna inträde 
i föreningen, dock utan rösträtt. 

 
§3 Medlemsavgift 

Medlemsavgift erläggs av medlemskör/föräldraförening samt av enskilda medlemmar. 
Avgiften fastställs av årsmötet. 

 
§4 Styrelsen 

Föreningens styrelse omfattas av sju ledamöter varav två hämtas ur gosskörleden. En 
ledamot utses av Sveriges Kyrkosångsförbund. Årsmötet utser ordförande.  
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. 
Valbara ledamöter är kandidater som föreslås av medlemskörerna/föräldraföreningarna 
eller av en av årsmötet utsedd valberedning. 

 
§5 Styrelsens åligganden och befogenheter 

Styrelsen är föreningens verkställande organ. 
Styrelsen ska verka kreativt samt ansvara för föreningens verksamhet, skötsel och 
ekonomi. 
Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. 

 
§6 Styrelseledamöternas åligganden 

mom.1 Ordföranden åligger att 
-   kalla till samt leda föreningens förhandlingar 
-   justera protokoll 
-   vara föreningens officiella representant 

 



mom.2 Sekreteraren åligger att 
-   handha styrelsens korrespondens 
-   föra protokoll vid styrelsens sammanträden, föreningsmöten samt årsmöte  

såvida ej annan utsetts därtill. 
 
mom.3 Kassören åligger att 

-  Handha föreningens räkenskaper och bokföring 
-  verkställa inkassering och utbetalning 
-  ansvara för anförtrodda medel 

 
§7 Föreningsmöten 

mom.1 Ordinarie föreningsmöten hålles minst en gång per år inberäknat årsmötet. 
Kallelse skall ske minst fjorton dagar innan. 

 
mom.2 Årsmötet hålls under årets andra kvartal. Kallelse till årsmöte ska ske minst 

fjorton dagar innan årsmötet. 
 
mom.3 Motioner som ska behandlas av årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 

en månad före årsmötet. 
 
mom.4 Styrelse och revisorer väljs av årsmötet på två år. 
 
mom.5 Varje medlemsförening äger en röst. Röstning genom fullmakt är ej tillåtet. 

 
§8 Revision 

mom.1 Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. 
 
mom.2 Revisorer åligger att 

- övervaka stadgarnas efterlevnad 
- övervaka att fattade beslut verkställs 
- företa slutrevision före årsmötet och avlämna revisionsberättelse till 

styrelsen senast tio dagar före årsmötet. 
 

mom.3 Revisorer äger rätt att när som helst granska föreningens protokoll, 
räkenskaper och övriga handlingar. 

 
§9 Stadgeändring 

Beslut om ändring eller tillägg till dessa stadgar skall fattas av två på varandra följande 
ordinarie föreningsmöten. 

 
§10 Utträde 

Medlem i föreningen äger fritt utträde närhelst så önskas. 
Medlem som motverkar föreningens syften kan genom beslut av föreningsmötet 
uteslutas ur föreningen. 

 
§11 Upplösning 

mom.1 Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra följande 
föreningsmöten. 

 
mom.2 Föreningens tillgångar tillfaller Sveriges Kyrkosångsförbund efter beslut från 

två på varandra följande föreningsmöten att upplösa föreningen enligt mom.1. 
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