
Förslag till stadgar för Linköpings Suzukiförening 2021-05-26 
 

 

1)  Syfte: 

Linköpings Suzukiförenings syfte skall vara att i enlighet med Svenska Suzukiförbundets 
stadgar: 

a) Inom Linköpings kommun med omnejd verka enligt Shinichi Suzukis filosofi och 
pedagogik. 

b) Samarbeta med Kulturskolan i Linköping för att stödja och synliggöra Suzuki-
verksamheten. 

c) Utgöra en lokalavdelning inom Svenska Suzukiförbundet. 

d) I samverkan dialog med Suzukilärarna på Kulturskolan i Linköping arrangera 
speldagar, resor, läger och konserter för att inspirera och motivera Suzukibarnen och 

deras familjer  
 

2)  Medlemmar: 

a) Medlemskap i Linköpings Suzukiförening kräver betald årsavgift och innebär också 
medlemskap i Svenska Suzukiförbundet och ESA. Medlemmarna indelas i följande 

kategorier:  
A. Suzukilärare utbildad vid något av Dr Shinichi Suzuki godkänt institut och/eller 

utbildning enligt ESA-nivå 5 

B1. Suzukilärare med ESA-nivå 3-4  
B2. Suzukilärare med ESA-nivå 1-2  
B3. Övriga musiklärare  

C1. Barn och ungdomar i lokalförening som är medlem i SSZ och deras målsmän  
C2. Stödmedlemmar 

b) Medlem som ej erlagt fastställd medlemsavgift senast en månad efter förfallodag, trots 
påminnelse, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Likaledes kan medlem som 
motverkar föreningens ändamål eller allvarligt skadar föreningens anseende, uteslutas 

ur föreningen efter beslut av styrelsen. Beslut om uteslutning skall vara enhälligt. 
c) Valbar till uppdrag inom styrelse och valberedning är medlem i Linköpings 

Suzukiförening enligt 2 a). 
d) Medlemskap kan vara ett krav för deltagande i vissa av föreningens aktiviteter. 

 

4)  Årsmöte/medlemsmöte: 

Årsmötet är Linköpings Suzukiförenings högsta beslutande organ. Det skall hållas före mars 

månads utgång. Medlemsmöte ska hållas då styrelsen eller 2/3 av medlemmarna så begär.  
 
Årsmöte och medlemsmöte sker i första hand vid ett fysiskt möte. Om omständigheterna så 

kräver, kan det dock ske digitalt. Styrelsen beslutar om mötesformen och tydliggör den i 
kallelsen. Röstberättigade på årsmöte/medlemsmöte är samtliga medlemmar, och varje familj 

har en röst.  
 
Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före årsmötet. 

Kallelse till medlemsmöte skall utfärdas senast en vecka före medlemsmötet.  
 

Motionsrätt finns endast till årsmötet. Motionsrätt tillkommer samtliga medlemmar och 
motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Kallelsen ska innehålla 
information om hur detta ska gå till.  

 



Eventuella propositioner och motioner till årsmötet skall vara medlemmar tillhanda senast en 

vecka före årsmötet. Övriga handlingar delas ut på årsmötet. Medlemsmöte kan dock endast 
besluta i ärenden som finns upptagna i kallelsen. Handlingar till medlemsmöte skall därför 

sändas med kallelsen. 
 
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

1) Val av ordförande och sekreterare för mötet 
2) Fastställande av dagordning 

3) Mötets stadgeenliga utlysande 
4) Val av en justerare som jämte ordförande justerar protokollet. Justeraren fungerar  

också som rösträknare. 

5) Föredragande av årsberättelse och ekonomisk rapport. 
6) Föredragande av revisionsberättelse 

7) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
8) Propositioner (inklusive fastställande av medlemsavgift) 
9) Motioner 

10) Val av föreningsordförande och kassör 
11) Val av övriga styrelseledamöter och en suppleant 

12) Val av en revisor och revisorssuppleant 
13) Val av valberedning 

 

 
 

5)  Styrelse: 

Styrelsen är Linköpings Suzukiförenings beredande, planerande, verkställande och 
förvaltande organ då årsmöte/medlemsmöte ej är samlat. Den väljs av årsmötet och består av 

ordförande, kassör, två till fyra övriga ledamöter och en suppleant. Styrelsen utser inom sig 
sekreterare och medlemsregisteransvarig. 

 
Suppleanten har rätt att delta på alla styrelsemöten, men har endast rösträtt om den permanent 
ersätter en ordinarie ledamot som kliver av sitt uppdrag under pågående mandatperiod, eller 

tillfälligt ersätter en ordinarie ledamot som inte kan närvara vid ett enskilt styrelsemöte. Ifall 
kassören avslutar sitt uppdrag under pågående mandatperiod, ska styrelsen till ny kassör i 

första hand utse annan ledamot i styrelsen. I andra hand utses en person som är medlem i 
föreningen men inte i styrelsen. Denna person kan, om styrelsen så finner lämpligt, 
adjungeras till styrelsen utan rösträtt. 

 
Mandattiden för ordförande och kassör är ett år, för övriga ledamöter två år och för 

suppleanter ett år. Linköpings Suzukiförenings ordförande är också ordförande i styrelsen. 
Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. 
 

6)  Valberedning: 

Två till tre valberedare, varav en sammankallande, väljs av årsmötet för en period av ett år. 

Valberedningen ska till årsmötet föreslå styrelseordförande, kassör, två till fyra övriga 
ledamöter samt en suppleant. Den ska också föreslå en revisor och revisorssuppleant, samt 
nästa års valberedning. 

  



 

7)  Beslut och majoritet:  

När inget annat stadgas gäller enkel majoritet vid årsmöte, medlemsmöte och styrelsemöte. 

Sluten omröstning tillämpas vid personval då så begärs. Vid lika röstetal gäller den mening 
som ordförande företräder, utom vid personval, då lotten avgör. 
 

8)  Verksamhet och räkenskapsår: 

Verksamhets- och räkenskapsår skall vara 1/1–31/12 

 

9)  Revision: 

För granskning av Linköpings Suzukiförenings verksamhet väljs en revisor jämte suppleant 
av årsmötet. Styrelsen skall senast tre veckor före årsmötet överlämna räkenskaper med 

bokslut, protokoll och övriga handlingar till revisorn. 
 

10)  Stadgeändring: 

Beslut om ändring av stadgar fattas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande 
medlems/årsmöten, varvid det ena skall vara ordinarie årsmöte för Linköpings 

Suzukiförening. 
 

11)  Upplösning/sammanslagning: 

Beslut om upplösning av föreningen fattas med ¾ majoritet vid två på varandra följande 
ordinarie årsmöten. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla Svenska 

Suzukiförbundet. 
Vid sammanslagning av föreningar skall den upplösta föreningens tillgångar tillfalla den 

upptagande föreningen och de båda föreningarnas styrelseledamöter ska erbjudas plats i en 
gemensam övergångsstyrelse med mandattid från beslut om samgående till nästa årsmöte. 
 


