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§ 1 FÖRENINGENS SYFTE 
Berättarnätet Öst är en ideell förening vars uppgift är 
● att fungera som kontaktnät för människor som är intresserade av muntligt berättande. 
● att verka för att öka kunskapen om och intresset för den muntliga berättarkonsten. 
 
§ 2 MEDLEMSKAP 
Medlemskap erhålles genom att betala årsavgiften till Berättarnätet Öst. Avgiften fastställes av 
årsmötet. 
 
§ 3 FÖRENINGSMÖTE 
Föreningsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsmöte är antingen årsmöte (ordinarie 
föreningsmöte) eller extra föreningsmöte. 
 

Varje medlem äger vid föreningsmöte en röst. Röstning genom fullmakt är ej tillåten. Beslut fattas 
med enkel majoritet, med undantag av de fall som anges i § 8 moment j, och i § 10. När så begärs skall 
beslut fattas med sluten omröstning. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst, utom vid val, 
vilket i så fall avgörs genom lottning. 
 
§ 4 VALBEREDNING 
Valberedningen väljs för ett år. Den består av två personer, varav en är sammankallande.  
 

Valberedningen skall senast tre två veckor före årsmötet framlägga förslag till de val som skall 
förrättas vid årsmötet. 
 
§ 5 STYRELSE 
Styrelsen handhar föreningens angelägenheter enligt de riktlinjer som föreningsmötet beslutar. 
 

Styrelsen består av minst femordinarie ledamöter. Därtill kan högst tre suppleanter utses. Styrelsen 
och dess ordförande väljs på ett år av årsmötet. Styrelsen utser inom sig, sekreterare och kassör. 
 

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av de ordinarie ledamöterna är närvarande vid 
styrelsemöte. 
 
§ 6 STYRELSENS UPPGIFTER 
ORDFÖRANDEN skall samordna styrelsens och de olika arbetsgruppernas arbete, ansvara för ev. 
kontakter med myndigheter och andra organisationer samt underteckna beslut och förbindelser.  
 

SEKRETERAREN skall föra protokoll vid styrelsens sammanträden och ansvara för utskick till 
medlemmar, samt upprätta förslag till styrelsens årsberättelser. 
 

KASSÖREN skall handha ekonomi och medlemsavgifter, samt föra föreningens räkenskaper. 
Räkenskapsåret är kalenderår. Kassören skall också sköta adressregistret. Räkenskaperna (jämte 
styrelseprotokoll, medlemsmatrikel m.m.) tillhandahålls revisorn senatsst fyra en veckor vecka före 
årsmötet. 
STYRELSEN kan besluta om annan ansvars- och arbetsfördelning om man finner detta 
ändamålsenligt. Detta skall i så fall redovisas inför följande årsmöte. 



 

ARBETSGRUPPER med intresserade medlemmar utanför styrelsen kan organiseras av styrelsen, för 
tillfälliga eller mer långvariga arbetsuppgifter. 
 
§ 7 REVISION 
För granskning av Berättarnätet Östs räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet en revisor. 
Mandattiden för revisorerna är ett år. Revisionsberättelsen föredrages vid årsmötet. 
 
§ 8 ÅRSMÖTE 
Årsmötet skall hållas årligen under det första kvartalet. Årsmötet utlyses genom personlig kallelse till 
medlemmarna minst fyra tre veckor i förväg. 
 

ÅRSMÖTET SKALL  
a) välja ordförande, sekreterare och justeringsledamot för mötet. 
b) fastställa om årsmötet blivit utlyst i stadgeenlig ordning 
c) ta del av styrelsens årsberättelse. 
d) ta del av kassörens och revisorernas berättelse 
e) avgöra frågan om styrelsens ansvarsfrihet. 
f) välja styrelse, ordförande, revisorer och valberedning. 
g) fastställa årsavgift. 
h) behandla övriga frågor som styrelsen angett i kallelsen eller som anmälts under mötet. 
i)behandla frågor som föreslagits av medlem fyra veckor före årsmötet till styrelsen och angetts i 

kallelse. 
j)i) behandla frågor som anmälts under mötet, om deltagarna enhälligt finner detta lämpligt 

(eventuellt beslut i sådana frågor måste fattas enhälligt). 
 
§ 9 STADGEÄNDRING 
Önskar medlem ändring av stadgarna, skall förslag härom inges till styrelsen, som förelägger förslaget 
för föreningsmötet. 
 

Beslut om ändring av stadgarna skall, för att vara giltigt, fattas av två på varandra följande 
föreningsmöten, med minst en månads mellanrum, varav det ena skall vara årsmöte. 
 
§ 10 FÖRENINGENS UPPHÖRANDE 
Beslut om föreningens upphörande skall, för att vara giltigt, fattas av två på varandra följande 
föreningsmöten, med minst en månads mellanrum, varav det ena skall vara årsmöte. 
 

För beslut om föreningens upphörande fordras minst två tredjedelar av de i beslutet deltagandes röster. 
Beslut om föreningens upphörande skall innehålla föreskrift om hur föreningens kvarvarande 
tillgångar skall användas. 
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