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Stadgar. 

Stadgar för Svensk Live. Antagna vid stämma 2018-01-24. Reviderade och uppdaterade vid 
stämma 2021-02-18.


§ 1 	 NAMN 


§ 1.1 	 Föreningens namn är Svensk Live.


§ 1.2 	 I internationella sammanhang är namnet Swedish Live.


§ 2 	 FORM OCH ORGANISATION 


§ 2.1 	 Svensk Live, org. nr. 802477-0417, är en ideell förening bestående av arrangörer av 
livemusik- och kultur i Sverige.


§ 2.2	 Svensk Live samarbetar i första hand med Svensk Live - Unga arrangörsnätverket, org. nr. 
842000-8990, gällande ungdomsrelaterade arrangörsfrågor. Svensk Live och Svensk Live - 
Unga arrangörsnätverket arbetar under gemensamt namn och kommunicerar båda via en 
gemensam hemsida och konton på sociala medier, etc.


§ 2.3	 Svensk Lives verksamhetsår är kalenderår.


§ 2.4	 Svensk Lives säte är Malmö.


§ 2.5	 Svensk Live är fristående gentemot stat, kommun, politiska och religiösa organisationer.


§ 3 	 ÄNDAMÅL 


§ 3.1 	 Svensk Live arbetar för att förbättra världen för livemusik- och kultur samt förbättra 
världen med livemusik- och kultur.


	 Svensk Live är en kulturorganisation med huvudsaklig inriktning att stödja arrangörer av 	
	 livemusik- och kultur. Organisationen skall göra detta genom att i huvudsak stödja 	 	
	 verksamheten som bedrivs av deras medlemmar.


§ 4 	 MEDLEMSKAP 


§ 4.1	 Svensk Live har två typer av medlemskap; Medlem och Associerad medlem.


	 Medlem i Svensk Live kan den bli som bedriver verksamhet inom arrangörskap med 	 	
	 fokus på livemusik- och kultur och som verkar i enlighet med organisationens målsättning 	
	 och stadgar.


	 Associerad medlem kan den bli som bedriver verksamhet inom ramen för närbesläktade 	
	 näringar inom livemusik- och kulturområdet.


§ 4.2	 Styrelsen och/ eller av styrelsen tillförordnad person beslutar om inval av ny medlem. 
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§ 4.3	 Medlemsavgiftens storlek fastställs av årsstämman. 


§ 4.4	 Invalsår betalas medlemsavgift proportionerlig för det antal månader som kvarstår av 
kalenderår vid invalstillfälle. 


§ 4.5	 Medlem som motarbetar Svensk Lives målsättning eller bryter mot dessa stadgar kan 
uteslutas. För uteslutning krävs 3/4 majoritet vid styrelsemöte. 


§ 5	 ORGANISATIONENS VERKSAMHETSOMRÅDE


§ 5.1	 Svensk Lives verksamhet på lokal nivå bedrivs om möjligt av medlemmarna.


§ 5.2	 Svensk Lives verksamhet på regional nivå bedrivs om möjligt av medlemmar inom 
regionen med stöd av Svensk Live.


§ 5.3	 Svensk Lives verksamhet på nationell och internationell nivå bedrivs om möjligt enskilt av 
Svensk Live och/eller i samverkan med Svensk Live - Unga arrangörsnätverket.


§ 6 	 STÄMMA 


§ 6.1 	 Svensk Lives högsta beslutande organ är stämman.


§ 6.2 	 Stämman infaller varje år senast i april månad.


§ 6.3 	 Stämman är beslutsmässig om stadgeenligt utlyst.


§ 6.4 	 Svensk Lives stämma ska om möjligt infalla i samband med Svensk Live - Unga 
arrangörsnätverkets stämma.


§ 6.5 	 Kallelse till ordinarie stämma skall utgå skriftligen till medlemmarna minst en (1) 	 	 	
	 månad i förväg. 

§ 6.6	 Varje medlem har en (1) röst på stämman. Associerad medlem har närvaro och yttranderätt 
på stämman, dock ej rösträtt.


§ 6.7	 Motioner att behandlas vid stämman skall vara insända till huvudkansliet senast två (2) 
veckor före stämma. Motionsrätt har Svensk Lives medlemmar.


§ 6.8 	 Dagordningsförslag med beslutsunderlag ska vara utsänt senast en (1) vecka i förväg. 


§ 6.9 	 Ordinarie stämma skall behandla: 


	 1.	 Stämmans öppnande

	 2.	 Val av mötesordförande och mötessekreterare

	 3.	 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

	 4.	 Fastställande av dagordning

	 5.	 Adjungering

	 6.	 Fastställande av röstlängd

	 7.	 Stämmans behöriga utlysande

	 8.	 Fastställande av verksamhetsberättelse

	 9.	 Ekonomisk redovisning, revisionsberättelse samt fastställande av balansräkning

	 10.	 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den av revisorerna granskade 

	 	 verksamhetsperioden
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	 11.	 Fastställande av medlemsavgift

	 12.	 Verksamhetsplan samt budget för kommande mandatperiod

	 13.	 Val av ledamöter

	 14.	 Val av suppleanter

	 15.	 Val av revisorer

	 16.	 Val av valberedning

	 17.	 Inkomna motioner och styrelsens förslag

	 18.	 Övriga frågor

	 19.	 Mötets avslutande


§ 6.10	 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör slumpen utom vid 	 	 	
	 personval, då lottning sker. Beslut fattas via acklamation eller med handuppräckning 	 	
	 efter begäran om votering. Personval med mer än en kandidat sker genom sluten 	 	
	 votering. Endast närvarande representanter har rösträtt. Person som uppbär 	 	 	
	 anställning inom Svensk Live – Unga arrangörsnätverket respektive Svensk Live kan ej 	 	
	 företräda medlem. Arvodering innebär inte anställning. 

§ 6.11	 Ny eller kvarsittande styrelseledamot får ej deltaga i val av revisor. Styrelseledamot eller 		
	 avgående styrelseledamot får ej deltaga i beslut om egen ansvarsfrihet. 


§ 6.12	 Vid personval får medlem väcka förslag till kandidat på sittande möte. 


§ 6.13	 Person som uppbär anställning inom Svensk Live - Unga arrangörsnätverket respektive 
Svensk Live kan ej väljas till förtroendevald position. Förtroendevald som anställs av 
Svensk Live - Unga arrangörsnätverket respektive Svensk Live måste avsäga sig 
förtroendevald position. Arvodering innebär inte anställning. 


§ 6.14	 Vid stämman ska det föras ett beslutsprotokoll, vilket inom en månad skall framställas i ett 	
	 exemplar, vilket tillgängliggörs på lämpligt sätt för organisationernas medlemmar. 	 	
	 Originalet ska arkiveras på betryggande sätt. Stämmans protokoll skall justeras av 	 	
	 stämmans ordförande, sekreterare och av två vid mötet särskilt utsedda 	 	 	 	
	 justeringspersoner. 


§ 6.15	 Under punkt ”18. Övriga frågor” får ej beslutas om större belopp än ett (1) 	 	 	
	 prisbasbelopp eller stadgeändring genomföras. 


§ 7 	 EXTRA STÄMMA 


§ 7.1	 Extra stämma skall sammankallas när Svensk Live revisorer, styrelse eller minst en 
tredjedel av medlemmarna så kräver. 


§ 7.2	 Kallelse med dagordningsförslag skall utgå till varje medlem minst en (1) månad i förväg. 	
	 Beslutsunderlag ska skickas ut minst en (1) vecka innan stämman. 


§ 7.3	 Extra stämma kan endast behandla de frågor som föranlett dess sammankallande. I övrigt 	
	 enligt § 6 i dessa stadgar.


§ 8 	 STYRELSE 


§ 8.1	 Styrelsen ska arbeta i enlighet med stämmans beslut och Svensk Lives stadgar.


§ 8.2	 Styrelsen är beslutande och verkställande i frågor av regional- och riksövergripande 	 	
	 karaktär.
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§ 8.3	 Svensk Lives styrelse ska bestå av minst tre (3) och högst nio (9) ledamöter samt lägst tre 
(3) och högst fem (5) suppleanter. Minst två (2) ledamöter i Svensk Lives styrelse ska 
utgöras av representanter i Svensk Live - Unga arrangörsnätverket styrelse.


§ 8.4	 De valda bör vara medlemmar i Svensk Live och bör representera medlemmarna såväl 	 	
geografiskt som intressemässigt. Associerad medlem är ej valbar till post i styrelsen.


§ 8.5	 Styrelsens mandatperiod sträcker sig från stämmans slut till nästkommande stämmas slut.


§ 8.6	 Styrelsen konstituerar sig själv vid konstituerande styrelsemöte.


§ 8.7	 Styrelsen ska hålla minst fyra (4) sammanträden per kalenderår.


§ 8.8	 Kallelse till styrelsemöte ska utgå senast tio (10) dagar i förväg.


§ 8.9	 Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.


§ 8.10	 Styrelsen får under mötespunkten "övriga frågor" ej besluta om högre belopp än ett 	 	
	 (1) prisbasbelopp.


§ 8.11	 Beslut på styrelsemöte fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör slumpen utom vid 
	 personval, då lottning sker. Endast närvarande ledamot har rösträtt. 

§ 8.12	 Styrelsemöte skall protokollföras. Protokoll skall justeras av ordförande samt minst en (1) 	
	 justeringsperson som valts vid mötet. Protokoll ska arkiveras på ett betryggande vis.


§ 9 	 FIRMATECKNARE 


§ 9.1 	 Styrelsen beslutar om firmatecknare för Svensk Live vid konstituerande möte.


§ 10 	 REVISORER 


§ 10.1	 Revisorernas uppgift är att granska Svensk Lives räkenskaper och handlingar samt 
upprätta varsin revisionsberättelse. I revisionsberättelsen skall finnas förslag till beslut i 
fråga om ansvarsfrihet för styrelse för den granskade verksamhetsperioden.


§ 10.2	 Stämman skall välja en (1) auktoriserad eller godkänd revisor och om möjligt en (1) 	 	
	 revisorssuppleant, vilken/ vilka primärt ansvarar för redovisningsrevision samt en (1) 	 	
	 lekmannarevisor och om möjligt en (1) lekmannarevisorsuppleant, vilken/ vilka 

	 primärt ansvarar för förvaltningsrevision och är den andra revisorn behjälplig i 	 	 	
	 redovisningsrevision. 

§ 10.3	 Revisor har närvaro- yttrande- och förslagsrätt vid styrelsemöte samt vid Stämma. 


§ 10.4	 Revisor får ej inneha annan befattning inom Svensk Live, varken avlönad, arvoderad eller 
förtroendevald. Revisor får ej vara försatt i konkurs eller ha förvaltare enligt föräldrabalken. 


§ 10.5	 Om förtroendevald firmatecknare avgår under pågående verksamhetsår skall all berörd 		
	 ekonomisk verksamhet omedelbart granskas. 


§ 10.6	 Revisors mandat sträcker sig till dess revisionsberättelsen är klar.
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§ 11 	 VALBEREDNING 


§ 11.1	 Valberednings uppgift är att nominera styrelse, valberedning samt revisorer. Nomineringen 	
	 bör finnas stämman skriftligen tillhanda som en del av beslutsunderlagen.


§ 11.2	 Valberedning har också i uppgift att ge förslag på rimliga arvodesnivåer för de 	 	 	
	 förtroendevalda, ideella posterna.


§ 11.3	 Varje valberedning skall bestå av en (1) till tre (3) personer varav en väljs av stämman till 		
	 sammankallande.


§ 12 	 STADGEÄNDRING 


§ 12.1	 Stadgeändring sker på stämman efter beslut med minst 2/3 majoritet.


§ 12.2 	Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller, intill dess att frågan avgjorts av 	 	 	
	 stämman, styrelsens mening. 

§ 13 	 UPPLÖSNING 


§ 13.1	 Beslut om upplösning av Svensk Live fattas på två (2) på varandra följande stämmor, varav 
en ordinarie, mellan vilka det förflutit minst två (2) månader. 


§ 13.2	 Vid upplösning fördelas Svensk Lives tillgångar, till annan/ andra organisation/ er med 
verksamhet förenligt med Svensk Lives ändamål, på så sätt som sista stämman beslutar. 


§ 13.3	 Till likvidatorer bör Svensk Lives revisorer utses. Likvidatorerna genomför likvidationen i 
samband med Svensk Lives upplösning. 


