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SVENSKA GITARR- OCH LUTASÄLLSKAPET 

  

STADGAR  
SENAST REVIDERADE VID ÅRSMÖTE 2012 07 24  (BILAGA 1) 

 
§1 

SGLS är en ideell förening som har till uppgift att väcka och upprätthålla intresset för kvalificerat 
gitarr-och lutaspel i Sverige. Verksamheten är riksomfattande. En god kontakt med intresserade i 
andra länder eftersträvas. 

 
§2  

SGLS är öppen för alla med intresse för gitarr-och lutaspel. Föreningen tillämpar öppen 
medlemsantagning. 

 
§3 

Varje medlem betalar en årlig medlemsavgift. Styrelsen beslutar om avgiftens storlek. 
 

§4  
Föreningens angelägenheter behandlas av styrelsen. Styrelsen utses av årsmötet och består av 
ordförande samt ett jämt antal ledamöter, minst 6 och högst 10, samt två suppleanter. Ordförande 
väljs för ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år, på så sätt att halva antalet ordinarie 
ledamöter väljs vartannat år och andra hälften vartannat. Suppleanterna väljs för ett år.  
 

§5 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt inom eller utom sig de 
funktionärer den finner erforderliga. 
 

§6   
Styrelsen företräder föreningen, handhar föreningens ekonomiska angelägenheter och för 
räkenskaper samt avger årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret. 
Styrelsen sammanträder minst två gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av 
ledarmötena deltar. Föreningens firma tecknas av ordförande samt den eller de ledamöter som 
därtill utses. 
 

§7 
Räkenskapsåret skall vara kalenderår. 
Styrelsens årsredovisning överlämnas till föreningens revisor senast 15/3. 
 

§8 
Styrelsens räkenskaper granskas årligen av föreningens revisor och/eller revisorssuppleant vilka 
utses av årsmötet. Revisionsberättelsen avges senast 15/4. 

 
§9 

Årsmöte hålls före 15/8 på tid och plats som styrelsen bestämmer. 
Kallelse till årsmötet och valberedningens förslag meddelas medlemmarna senast en månad i 
förväg. Följande behandlas på årsmötet: 
 
−Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet 
−Fastställande av röstlängd för mötet 



−Mötets stadgeenliga utlysande. 
−Godkännande av dagordningen 
−Godkännande av verksamhetsberättelsen 
−Balans och resultaträkning 
−Revisionsberättelse 
−Fråga om ansvarsfrihet 
−Val av föreningens ordförande. 
−Val av styrelseledamöter och två suppleanter 
−Val av revisor och revisorssuppleant 
−Val av valberedning. Valberedningen består av två till fyra personer varav en är sammankallande 
−Medlemsavgiftens storlek (diskussionspunkt) 
−Budget för kommande räkenskapsår  
−Inkomna motioner 
−Övriga frågor 

 
§10 

För ändring av dessa stadgar eller beslut om föreningens upplösande krävs beslut med minst 2/3 
majoritet på två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena är årsmötet,. 

 
§ 11 

Vid föreningens upplösande tillfaller eventuella tillgångar SGLS Stipendiefond till Jörgen Rörbys 
minne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


