Stadgarför Kontaktnätet –riksorganisation för ideella
kulturföreningar
Senast ändrade vid kongress 2019
§ 1. NAMN
Organisationens namn är KONTAKTNÄTET - Riksorganisation för ideella kulturföreningar.
§ 2. FORM
Kontaktnätet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation bestående av lokala
ideella föreningar.
§ 3. SYFTE OCH MÅLSÄTTNING
Kontaktnätet är en kulturpolitisk organisation vars syfte är att huvudsakligen främja unga
arrangörer och utövare av kultur.
Kontaktnätet ska

främja kontakter och utbyte av erfarenheter mellan medlemsföreningarna, som står
självständiga och själva bestämmer om sin verksamhet.

stimulera människor att själva och i gemenskap skapa olika former av kultur.

agera i föreningarnas gemensamma intresse gentemot myndigheter och andra
organisationer.

stödja medlemsföreningarnas existens och bildandet av nya föreningar.
§ 4. MEDLEMSKAP
A Ordinarie medlem i Kontaktnätet kan den förening bli som

är ideell.

har minst tre fysiska personer som medlemmar.

har minst 60% av medlemmarna i åldern 6-25 år

utöver fysiska medlemmar kan förening även ha juridiska personer som medlemmar.
Dessa får dock högst uppgå till 10% av föreningens totala antal medlemmar, och varje
juridisk person får endast ha en röst vid föreningens medlemsmöten.

är öppen för alla som söker medlemskap och stöder föreningens målsättning.

verkar i enlighet med Kontaktnätets målsättning och uppfyller de av Kontaktnätet stadgade
kraven.
B Observatörsmedlem i Kontaktnätet kan den förening bli som

strävar efter att under den tidsperiod som riksstyrelsen beslutar uppfylla kraven för
ordinarie medlemskap i Kontaktnätet.
Medlemskap i Kontaktnätet gäller tills vidare.
Medlemsförening ska

ha fast verksamhetsår, vilket bör vara kalenderår.

ha medlemskap som gäller samma tid som verksamhetsår.

årligen lämna verksamhetsrapport eller verksamhetsberättelse för föregående
verksamhetsår.

på föreningens medlemskort ange att föreningen är ansluten till Kontaktnätet.

informera sina medlemmar på lämpligt sätt, exempelvis via hemsida eller på medlemskort
om att föreningen är ansluten till Kontaktnätet.
Medlemsföreningarna rekommenderas att ge medlemmar i andra Kontaktnätsföreningar samma
medlemsförmåner vid arrangemang som de egna medlemmarna.
§ 5. MEDLEMSAVGIFT
Föreningens medlemskap i Kontaktnätet är avgiftsfritt.
§ 6. INVAL/UTTRÄDE/UTESLUTNING
Kongressen beslutar om inval och uteslutning av förening.
Riksstyrelsen beslutar under kongressperiod interimistiskt om inval, utträde och uteslutning av
förening.

Medlemsförening som motarbetar Kontaktnätets målsättning eller grundregler kan uteslutas ur
organisationen.
§ 7. ORGANISATION
Kontaktnätet består av en riksnivå och av regionala nivåer. Riksstyrelsen beslutar i samråd med
berörda regioner om regionernas geografiska indelning.
8. KONGRESS
Kontaktnätets högsta beslutande organ är kongressen. Denna sammanträder vartannat år senast i
oktober månad. Varje förening har rätt att sända tre representanter till kongressen.
Kallelse till ordinarie kongress ska utgå skriftligen till varje medlemsförening minst fyra månader i
förväg. Motioner att behandla vid kongressen ska vara insända till riksstyrelsen senast en månad
före kongressen. Motionsrätt har Kontaktnätets medlemsföreningar.
Dagordningsförslag med beslutsunderlag ska vara utsänt minst två veckor i förväg.
Kontaktnätets riksstyrelse ska närvara vid kongressen.
Ordinarie kongress ska behandla följande:
a) Val av kongressordförande och kongressekreterare.
b) Val av justeringspersoner tillika rösträknare.
c) Fastställande av dagordning.
d) Kongressens behöriga utlysande.
e) Fastställande av röstlängd.
f) Beslut om föreningars inval, utträde och uteslutning.
g) Verksamhetsberättelse med redovisningshandlingar.
h) Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning för de förflutna verksamhetsåren.
i) Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
j) Motioner och propositioner.
k) Val av ordförande.
l) Val av 1:e vice ordförande.
m) Val av 2:e vice ordförande.
n) Val av övriga ledamöter.
o) Val av suppleanter.
p) Val av revisorer.
q) Val av valberedning.
§ 9. EXTRA KONGRESS
Extra kongress ska sammankallas när revisorerna, riksstyrelsen eller minst tre regionstyrelser så
kräver.
Kallelse till extra kongress ska utgå skriftligen till medlemsföreningarna minst en månad i förväg.
Dagordningsförslag med beslutsunderlag ska skickas ut tillsammans med kallelsen.
Extra kongress kan endast behandla den fråga/de frågor som föranlett dess sammankallande. I
övrigt enligt § 8.
§ 10. RIKSSTYRELSEN
Kontaktnätets riksstyrelse ska bestå av minst fem ledamöter och minst tre suppleanter att inträda i
vald ordning. Kongressen väljer ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och övriga
ledamöter samt suppleanter.
Riksstyrelsen

konstituerar sig själv, förutom posterna som ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande.

är under kongressperiod Kontaktnätets verkställande och högsta beslutande organ.

ska arbeta i enlighet med kongressbeslut och stadgar.

kan besluta i frågor som går utanför kongressbeslut om samtliga regioner haft möjlighet
att ta ställning i frågan.

ska hålla minst fyra möten per år.

är beslutsmässig när minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.

Kallelse till riksstyrelsemöte ska utgå skriftligen till ledamöterna minst 17 dagar i förväg.
Dagordningsförslag och beslutsunderlag skall sändas till ledamöterna minst en vecka i förväg.
Kallelse, dagordningsförslag, beslutsunderlag och protokoll skall sändas till regionordförande för
kännedom.
Representant utsedd av region har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid riksstyrelsens möten.
§ 11. REGIONMÖTE
Regionmöte är forum för föreningarna att träffas, planera och besluta om regionens verksamhet.
Regionen skall årligen hålla årsmöte.
Vid regionmöte har en representant från varje närvarande medlemsförening rösträtt.
Kallelse till regionmöte ska utgå skriftligen till regionens föreningar minst tre veckor i förväg.
Föreningarna kan när som helst, dock senast tre veckor före möte, ge förslag till ärenden att
behandlas på regionmöte.
Dagordningsförslag med beslutsunderlag ska vara utsänt minst två veckor i förväg.
Regionårsmöte ska behandla följande:
a) Val av mötesordförande och mötessekreterare.
b) Val av justeringspersoner tillika rösträknare.
c) Fastställande av dagordning.
d) Regionårsmötets behöriga utlysande.
e) Fastställande av röstlängd.
f) Verksamhetsberättelse med redovisningshandlingar.
g) Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning.
h) Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
i) Val av medlemsföreningar som utser ledamöter med personliga suppleanter till regionstyrelsen.
j) Val av två revisorer.
k) Val av valberedning.
l) Motioner och propositioner.
Kallelse, dagordningsförslag, beslutsunderlag och protokoll ska sändas till rikskansliet för
kännedom.
§ 12. EXTRA REGIONÅRSMÖTE
Extra regionårsmöte ska sammankallas när revisorerna, styrelsen eller minst en tredjedel av
regionens medlemsföreningar så kräver.
Kallelse till extra regionårsmöte ska utgå skriftligen till varje medlemsförening i regionen minst två
veckor i förväg. Dagordningsförslag med beslutsunderlag ska skickas ut tillsammans med kallelsen.
Extra regionårsmöte kan endast behandla den fråga/de frågor som föranlett dess sammankallande.
I övrigt enligt § 11.
§ 13. REGIONSTYRELSE
Regionstyrelsens uppgift är att i enlighet med stadgar, kongress- och riksstyrelsebeslut planera och
organisera verksamhet i de landsting som ingår i regionen. Kontaktnätets regionstyrelser ska bestå
av minst 3 ledamöter från minst två medlemsföreningar i regionen. Medlemsföreningen utser
ledamot med personlig suppleant till posten i regionstyrelsen.
Regionstyrelsen

konstituerar sig själv.

är under mandatperioden regionens verkställande organ.

är beslutsmässig när minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.
§ 14. REVISORER OCH VALBEREDNING

Kongressen ska välja två föreningsrevisorer. Dessa utser efter samråd med riksstyrelsen godkänd
eller auktoriserad revisor.
Kongressen ska välja en valberedning bestående av minst fem personer varav en utses till
ordförande.
§ 15. BESLUTSFORMER
Endast närvarande representant har rösträtt.
Beslut fattas med ja-rop eller omröstning om så begäres. Vid omröstning gäller enkel majoritet om
annat inte stadgas. Vid lika röstetal avgör lotten.
Vid riksstyrelsemöte eller regionstyrelsemöte skall bordläggning till nästa möte verkställas
beträffande viss fråga om minst en tredjedel av de röstberättigade så begär. Varje fråga kan
endast bordläggas en gång.
Omröstning sker öppet om annat inte begärs.
Beslutsprotokoll skall föras.
§ 16. FIRMATECKNARE
Riksstyrelsen beslutar om firmatecknare för Kontaktnätet riks. Regionstyrelse beslutar om
firmatecknare för region.
§ 17. VERKSAMHETSÅR
Kontaktnätets verksamhetsår är lika med kalenderår.
§ 18. FÖRVALTNING OCH REVISION
Riksstyrelsen ska snarast efter verksamhetsårets slut, senast två månader före kongress till
revisorerna överlämna redovisning av förvaltningen av organisationens angelägenhet under det
närmast avslutade verksamhetsåret.
Regionstyrelse ska snarast efter verksamhetsårets slut och senast fyra veckor före regionårsmöte
till revisorerna överlämna redovisning av förvaltningen av regionens angelägenheter under det
närmast avslutade verksamhetsåret.
Handlingarna ska bestå av verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelser samt protokoll,
medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av.
Revisorerna ska avge sin berättelse till riksstyrelsen/regionstyrelser senast två veckor innan kongress/årsmöte.
§ 19. STADGEÄNDRING
Stadgeändring beslutas med 2/3 majoritet vid ordinarie kongress.
§ 20. REGIONENS UPPHÖRANDE
Om region upphör med verksamhet tillfaller dess tillgångar Kontaktnätet riks.
Kontaktnätet riks ska förvalta upphörd regions tillgångar samt arbeta för att om möjligt
återupprätta verksamhet i aktuell region. När verksamhet återupprättas tillställs regionen de av
Kontaktnätet riks förvaltade tillgångarna.
§ 21. UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av Kontaktnätet fattas vid två på varandra följande kongresser, varav en
ordinarie, mellan vilka förflutit minst tre månader.
Vid upplösning fördelas Kontaktnätets tillgångar till annan/andra organisationer/föreningar med
verksamhet förenlig med Kontaktnätets mål, på så sätt som den sista kongressen beslutar.

