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Stadgar för Karlstads Stifts Kyrkosångsförbund 
(Antagna 1999 med ändringar t o m årsmötet 2020) 
 
 
§ 1.  Karlstads stifts kyrkosångsförbund, ett delförbund inom Sveriges Kyrkosångsförbund (SKf), är en 
sammanslutning av körer, ensembler och andra musikgrupper, som i Karlstads Stift vill verka inom 
svenska kyrkan och stödja hennes gärning. 
 
§ 2.  Förbundets ändamål är att främja körsång, musik och gudstjänstliv i stiftets församlingar. 
Förbundet vill medverka till att körverksamhet kommer till stånd i de församlingar, som saknar kör, 
som kan deltaga i gudstjänstlivet. För att väcka och stimulera intresset för körsång, liturgi och 
kyrkomusik anordnar förbundet kyrkosångshögtider, kördagar och kursverksamhet på skilda håll inom 
stiftet. 
 
Medlemskap 
§ 3.  Medlem av förbundet är varje kör, som vill arbeta i förbundets anda, anmäler medlemskap hos 
förbundets styrelse samt erlägger stadgad medlemsavgift. Medlemskap anses ha upphört, när 
ansluten kör trots påminnelse resterar för mer än två avgifter. 
 
§ 4. På styrelsens förslag äger förbundet på årsmöte till hedersledamöter kalla sådana personer, som 
genom lång och trogen tjänst eller på annat sätt gagnar förbundet. 
 
§ 5. Ansluten kör erlägger årsavgift till det belopp och på det sätt årsmötet beslutar. Avgiften 
från kör eller grupp är kollektiv och innefattar samtliga medlemmar i respektive kör 
 
Årsmöte 
§ 6.   Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Årsmöte ska äga rum i början av kalenderåret, 
senast före mars månads utgång. Styrelsen äger rätt, om så erfordras, sammankalla det högsta 
beslutande organet till extra förbundsmöte. Vid årsmöte eller annat sammanträde med förbundet, där 
beslut i förbundets angelägenheter skall fattas eller val ske, äger ansluten kör låta sig representeras 
med två ombud. Rösträtt tillkommer endast ombud. 
 
§ 7. Vid ordinarie årsmöte skall följande förekomma: 
 

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt två justeringsmän att jämte 
årsmötesordföranden justera årsmötets protokoll. 

2. Upprop av ombud. 
3. Styrelsens redogörelse för förbundets verksamhet under tiden från föregående årsmöte. 
4. Revisorernas berättelse. 
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och förbundets funktionärer. 
6. Val av förbundsordförande, tillika styrelseordförande samt förbundssekreterare och 

förbundskassör. 
7. Beslut om antalet förbundsdirigenter i dirigentkollegiet samt val av dessa på ett sådant sätt att 

en av förbundsdirigenterna om- eller nyväljs per år. 
8. Beslut om sektionsindelning, sektionernas uppdrag och val av sammankallande ledamot i 

respektive sektion, eller i förekommande fall, val av samtliga ledamöter i sektionen. 
9. Val av en revisor och en revisorssuppleant att granska förbundets räkenskaper under 

kommande räkenskapsår. 
10. Val av ombud och suppleanter till SKsf:s förbundsstämma (vartannat år). 
11. Val av tre ledamöter till valberedningskommitté samt beslut om sammankallande i kommittén. 
12. Beslut om årsavgiftens storlek under kommande verksamhetsår. 
13. Beslut om budget för påbörjat verksamhetsår. 
14. Beslut om verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. 
15. Behandling av frågor, som väckts av styrelsen. 
16. Behandling av frågor, som väckts av anslutna medlemmar och som anmälts hos styrelsen 

senast två veckor före årsmötet. 
17. Eventuellt övriga ärenden, som årsmötet önskar behandla. 
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Löpande verksamhet 
§ 8.   För den löpande verksamheten är förbundet organiserat i en styrelse, med övergripande 
policyskapande och administrativt ansvar, ett dirigentkollegium med övergripande musikaliskt ansvar 
och det antal sektioner årsmötet beslutar, som var och en svarar för verksamheten inom sitt område i 
enlighet med riktlinjer beslutade av årsmötet. 
 
a) Styrelsen 

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och sammankallande förbundsdirigent, utsedda 
av årsmötet, samt en representant för varje sektion, utsedd av respektive sektion. Ordförande, 
sekreterare och kassör väljs för en period på två år på ett sådant sätt att ordförande och kassör väljs 
det ena året och sekreterare det andra året. Styrelsen bereder ärenden inför årsmötet och verkställer 
dess beslut. Styrelsen har att fatta beslut i löpande ärenden av övergripande och samordnande 
karaktär samt i ärenden som hänskjutits till styrelsen av sektionerna. Styrelsen lämnar 
verksamhetsberättelse och framlägger budgetförslag till årsmötet. Budgeten skall ange ekonomiska 
ramar för sektionernas arbete.  
Styrelsen äger rätt att utse fasta eller tillfälliga arbetsgrupper för speciella arbetsuppgifter. 
 
b)  Dirigentkollegiet 
Dirigentkollegiet består av det antal ledamöter årsmötet beslutar.  
Dirigentkollegiet har ansvaret för förbundets musikaliska ledning.  
Kollegiet har ansvar för att sektionernas verksamhet samordnas i musikaliskt avseende.  
Det har också ansvar för repertoarval och musikalisk organisering av stiftskyrkosångshögtider och 
liknande arrangemang. Årsmötet uppdrar åt en av ledamöterna i dirigentkollegiet att vara 
sammankallande under verksamhetsåret. 
 
c) Sektionerna 
Förbundets arbete organiseras i sektioner till det antal och med det ansvarsområde som årsmötet 
beslutar. Årsmötet utser, efter förslag från valberedningen, sammankallande i respektive sektion.  
Ledamöterna i sektionerna väljs för en period på två år på ett sådant sätt att hälften av sektionens 
ledamöter väljs det ena året och hälften det andra året. Sammankallande i sektionerna, som utses av 
årsmötet, har sitt uppdrag att vara sammankallande i ett år. 
För sektionerna gemensamt gäller att sektionen har det direkta ansvaret för den löpande 
verksamheten inom det område och de ekonomiska ramar årsmötet beslutar. Sektionerna organiserar 
sig på det sätt de själva önskar men skall, om sektionens ledamöter inte utses av årsmötet, anmäla 
namn på de ledamöter som ingår i sektionen till styrelsens sekreterare. Styrelsen kan, om särskilda 
skäl föreligger, ge sektion i uppdrag att sköta sin egen ekonomiska förvaltning men den sektionen 
skall, i så fall, avlämna ekonomisk rapport som fogas till förbundets förvaltningsberättelse. 
Sektionerna anmäler ekonomiska behov för kommande verksamhetsår samt avlämnar 
verksamhetsberättelse och, i förekommande fall, ekonomisk redogörelse till styrelsen i god tid före 
årsmötet. Sektionerna har ekonomisk frihet inom beslutade ramar. 
 
Valberedning 
§ 9.    För att förbereda årsmötets val av ledamöter i olika befattningar utser årsmötet en valberedning 
bestående av tre ledamöter, varav en ledamot utses vara sammankallande. Förslag till 
förtroendevalda i styrelsen bör, så långt det är möjligt, ta hänsyn till att körsångare, musiker och 
präster finns representerade i förbundets ledning. Beträffande förslag till ledamöter i dirigentkollegiet 
bör en geografisk spridning eftersträvas som underlättar en fördelning av geografiskt stiftsdelsansvar. 
Inför val av sammankallande eller ledamöter i existerande sektioner bör valberedningen samråda med 
respektive sektion. 
 
Förbundets upplösning 
§ 10.  Om förbundet skulle komma att upplösas, skall dess tillgångar överlämnas till Stiftsstyrelsen i 
Karlstads stift eller motsvarande organ att användas för sådant ändamål, som ligger i linje med 
förbundets verksamhet. 
 
Ändring av stadgarna 
§ 11.  Ändring av dessa stadgar kan ske efter beslut på årsmöte om det stöds av 2/3 av närvarande 
och röstberättigade ombud. 


