
 

Stadgar - föreningen Stockholm Flow 
 

§ 1 Namn och säte  
Föreningens namn är Stockholm Flow - härefter kallad ”föreningen”. Föreningen har sitt säte i 
Stockholm. 
 

§ 2 Form 
Föreningen är ideell och fri från politiska eller religiösa anknytningar/obligationer, samt privata 
intressen.  
 

§ 3 Syfte & målsättning 
Föreningens förhoppning är att alla som är intresserade av ”flow arts” hittar till oss.  
Med ”flow arts” menas oftast manipulering av olika fysiska redskap på ett kontrollerat och 
artistiskt vis. Dessa redskap kan exempelvis utgöras av - men behöver inte begränsas till - 
formerna: stavar, rock-ringar, poi, jonglering etc. 
 
Verksamheten innefattar bland annat:  

● Träning (utomhus & inomhus) inom olika typer av ”flow arts” 
● ”Skapa-eget”-workshops 
● Inspirationstillfällen (filmvisning, lekar, utflykt, m.m.) 
● Eventuella uppträdanden i privat och allmän regi 

 
Föreningen ska bedriva denna verksamhet i syfte att bredda kulturutbudet i Stockholm, men kan 
även vara aktiva utanför Stockholm. Föreningen ska erbjuda en stimulerande miljö och andra goda 
förutsättningar för medlemmarnas utveckling.  
Föreningen skall dessutom motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
 

§ 4 Medlemskapet 
Medlem är den som tecknar ett medlemskap och förbinder sig till att följa föreningens stadgar.  
Medlem tränar på egen risk på föreningens gemensamma träningar och aktiviteter. Eventuella 
skador eller men som medlem råkar ut för är medlems eget ansvar. Genom att teckna medlemskap 
i föreningen accepterar medlem detta.  
Föreningen har olika typer av medlemskap som beskrivs kort nedan. 
 

❏ Stödjande medlem - medlemskap där endast rösträtt ingår. 
❏ Deltagande medlem - obegränsad träning en termin 
❏ Kandidatmedlem - obegränsad träning två terminer samt möjlighet att bli invald i styrelsen 
❏ Familjemedlem - rabatterat medlemskap för person med familjemedlem som är deltagande- 

eller kandidatmedlem i föreningen och över 15 år 
 
I samtliga medlemskap ingår rösträtt, med vissa särskilda bestämmelser som förklaras i § 4.2. 



 

§ 4.1 Åldersbestämmelser gällande medlemskap 
Barn 0-7 år kan följa med ansvarig vuxen på träningar och behöver inte betala eller teckna 
medlemskap. 
Mellan 7-15 års ålder krävs målsmans underskrivna fullmakt för att teckna medlemskap och träna 
utan översyn på träningar och aktiviteter. Medlemskap skall tecknas fr.o.m. den termin barnet fyller 
7 år. 

§ 4.2 Rösträtt 
Stödjande medlem, deltagande medlem och kandidatmedlem över 15 års ålder har rösträtt på 
medlems- och årsmöten. Medlemskapet skall ha tecknats och pengarna inkommit till föreningens 
konto minst 30 dagar innan mötet. Vid omröstningar kan fullvärdig medlem skicka ombud med 
signerad fullmakt att rösta i dennes städ.  

§ 4.3 Uteslutning av medlem 
Medlem som utgör fara för sig själv eller för andra, motarbetar föreningens syfte, inte följer eller 
går emot föreningens riktlinjer eller regler, eller på andra sätt agerar i strid mot föreningens 
värdegrund eller stadgar kan komma att uteslutas ur föreningen.  
Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med majoritet på 2/3 av styrelsen.  

§ 4.4 Utträde 
Medlemskapet löper ut efter verksamhetsårets slut om inte nytt medlemskap har tecknats. Medlem 
kan skriftligen begära utträde när som helst innan verksamhetsårets slut. Betald medlemsavgift 
återbetalas i regel inte av föreningen, förutom i särskilda oförutsedda fall som rör medlemmens 
hälsa. I dessa fall ska detta styrkas med läkarintyg.  
 

§ 5 Möten  

§ 5.1 Årsmöte 
Årsmöte skall utlysas senast 4 veckor i förväg. Årsmöte hålls vid ett tillfälle mellan februari och 
mars. Motioner skall ha inkommit senast 2 veckor innan årsmötet. Årsmöteshandlingarna skickas 
ut 1 vecka innan mötet.  
Årsmötet skall behandla följande:  

● Godkännande av mötets utlysning 
● Vilka är närvarande och vilka har rösträtt 
● Godkännande av föredragningslista 
● Val av mötesfunktionärer (ordf, sekr, justerare, rösträknare) 
● Verksamhetsberättelse och bokslut 
● Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse 
● Genomgång av verksamhetsplan och budget 
● Fastställande eventuell medlemsavgift 
● Motioner och styrelsens förslag 
● Välja in nya styrelsemedlemmar, suppleant 1 och suppleant 2 (träder in i den ordningen vid 

behov), valberedning, revisorer 
Suppleanter som blir invalda i styrelsen får tillträda i den ordning de förordnades rollen suppleant. 

§ 5.2 Styrelsemöte 
Styrelsemöte hålls minst fyra gånger per verksamhetsår. Till styrelsemöten kallas 
styrelsemedlemmar och suppleanter. Suppleanters deltagande är frivilligt. 
Deltagare på styrelsemöten underställer sig tystnadsplikt. Styrelsen fattar gemensamt beslut om 



 

vilken information skall gå ut till medlemmar för att inte felaktig- eller felaktigt formulerad 
information kommer ut och förvirrar medlemmar. 

§ 5.2 Beslutsordning 
I känsliga ämnen som, exempelvis personval, ska sluten omröstning användas.  
Vid omröstning på medlems- och årsmöten krävs majoritet för att en motion eller fråga skall 
vidtas.  
 

§ 6 Styrelse  
Styrelsen skall jobba för föreningens mål och syften i enlighet med stadgarna. Styrelsen beslutar 
över löpande frågor och är underställd medlems- och årsmöten. Styrelsen ansvarar för 
verkställandet av besluten som tas på dessa möten. 2/3 av styrelsen måste vara närvarande för att 
styrelsen ska vara beslutsmässig.  
Styrelsen ska bestå av minst 3 ordinarie ledamöter; ordförande, sekreterare och kassör, och 2 
suppleanter. Styrelsen ska bestå av max 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.  
 
Valberedningen utser lämpliga kandidater till styrelsens poster inför årsmötet. Högst halva 
styrelsen får bytas ut vid varje årsmöte. Alla poster väljs om årligen. 
 
För att en medlem ska kunna väljas in i styrelsen måste följande villkor uppfyllas: 

1. Denne behöver vara en kandidatmedlem. 
2. Denne behöver muntligen intyga sitt åtagande att sitta på en styrelsepost i åtminstone ett 
3. års tid. 
4. Denne behöver aktivt delta i föreningens inomhusträningar, utomhusträningar och 

evenemang. 
5. Denne behöver aktivt verka för att inkludera nya medlemmar i föreningen och få nya 

medlemmar att känna sig välkomna. 
6. Denne behöver vara tillgänglig för andra medlemmar som vill diskutera föreningens 

angelägenheter. 
 

§ 7 Verksamhetsår 
Föreningens verksamhetsår löper från första januari till sista december och sammanfaller med 
redovisningsåret. 
 

§ 8 Stadgeändring  
För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten varav 
ett årsmöte, med minst en månads mellanrum. 
 

§ 9 Upplösning  
Föreningens upplösning beslutas med kvalificerad majoritet vid två på varandra följande 
medlemsmöten, varav ett årsmöte. Efter revisorernas godkännande av föreningens räkenskaper 
skall tillgångarna fördelas till organisationer eller föreningar med liknande målsättning. Det 
avslutande mötet beslutar om fördelning av likvider.  
 



 

§ 10 Dokument 
Medlems- & årsmötesprotokollen ska vara tillgängliga för alla medlemmar. Styrelseprotokoll (ej 
med bilagor) kan fås mot begäran. 
Övriga dokument är tillgängliga för alla.  


