
Stadgar Malmö Pride 

§ 1 Organisationens ändamål
Malmö Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att förbättra
hbtqia-personers livssituation och rättigheter. Föreningen är öppen för alla som respekterar
organisationens värdegrund och känner sig delaktiga i och/eller respekterar den kultur som har sina
rötter i homosexuella, bisexuella, transpersoner, queers, intersexuella och asexuellas liv.

§ 2 Verksamhet
Föreningen Malmö Pride, dess styrelse, anställda, medlemmar och volontärer ska:
• verka för att frigöra samhället från förtyckande normer och verka för jämlikhet och hbtqia-
personers rättigheter,
• årligen arrangera festivalen Malmö Pride,
• tillhandahålla plattformar för att diskutera hbtqia-frågor
• aktivt ta del i den globala priderörelsen,
• bedriva aktiv förenings- och medlemsverksamhet.

§3 Värdegrund

• Värdegrunden för föreningen Malmö Pride ska genomsyra all verksamhet inom föreningen.
• Malmö Pride ställer sig bakom FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs konvention om
kvinnans rättigheter och FNs konvention om barnets rättigheter.
• Malmö Pride arbetar för att stärka hbtqia+-personers rättigheter.
• Malmö Pride är en organisation solidarisk med andra rörelser mot diskriminering och förtryck, och
som verkar i Malmö Prides anda.
• Malmö Pride är öppet för alla som delar dessa värderingar och respekterar den kultur som grundar
sig i hbtqia+-personers liv.

§4 Föreningens säte
Föreningens säte är Malmö.

§ 5 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§ 6 Medlemmar
Medlem i föreningen är fysisk person som godtar föreningens stadgar och värdegrund samt betalar
fastställd årsavgift för medlemskap. Medlemskap under det år medlem betalt upphör om medlem
skriftligen, till föreningens styrelse, begär detta. Ingen återbetalning sker.

§ 7 Uteslutning
Medlem som motarbetar eller uppenbarligen motverkar föreningens ändamål eller värdegrund kan,
efter att ha beretts tillfälle att yttra sig, uteslutas genom beslut av styrelsen. Beslutet kan överklagas
på nästkommande årsmöte.

§ 8 Medlemsavgift
Medlem skall erlägga avgift till föreningen. Årsmötet fastställer medlemsavgiftens storlek.
Medlemsavgiften avser kalenderår.



§ 9 Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före maj 
månads utgång. Dag och plats för årsmöte ska senast 30 dagar i förväg meddelas medlemmarna på 
sätt styrelsen finner lämpligt.
Närvaro- och rösträtt vid årsmöte tillkommer varje betalande medlem som är över 14 år. Alla, 
oavsett ålder, har närvarorätt vid årsmöte. Röstberättigad får inte delta i beslut och val som rör 
personen själv eller närstående. Sådant jäv eller andra förhållanden som kan innebära jäv ska 
anmälas till årsmötespresidiet, som avgör om jäv föreligger. Årsmötet kan ge närvaro- och 
yttranderätt till annan person.

Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter förekomma: 

1. Årsmötets öppnande
2. Upprop och fastställande av röstlängd
3. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två justerare
7. Val av två rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
8. Adjungeringar
9. Anmälan av övriga frågor
10. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
11. Revisorernas berättelse
12. Fastställande av årsredovisningar
13. Beslut om resultatdisposition
14. Beslut om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs förvaltning
15. Motioner och propositioner
16. Fastställande av medlemsavgift
17. Fastställande av verksamhetsplan
18. Fastställande av budget
19. Val
19.a Fastställande av antal ledamöter och ersättare
19.b Val av ordförande på ett år
19.c Val av kassör på ett år
19.d Val av tre eller fem ledamöter plus ersättare
19.e Val av minst en auktoriserad revisor plus två ideella föreningsrevisorer

19.f  Val av minst två ledamöter till valberedning, varav en sammankallande, intill nästa årsmöte
20. Övriga frågor
21. Årsmötets avslutande
Protokoll från årsmötet skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter mötet.

Årsmöteshandlingar: 
Styrelsens yttranden och förslag med anledning av motioner skall tillsammans med propositioner, 
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse samt valberedningens förslag 
finnas tillgängliga på föreningens webbplats för föreningens medlemmar 10 dagar före årsmötet. 

§ 10 Röstlängd och omröstning
Årsmötets röstlängd består av det antal röstberättigade som infunnit sig efter kallelse i laga ordning 
och som har betalat medlemsavgift senast sista vardagen innan årsmötet. Vid omröstning tillämpas
enkel majoritet. Vid lika röstetal är mötesordförandens röst utslagsgivande. Sluten omröstning kan 
endast tillämpas vid personval och skall genomföras om någon röstberättigad så begär. Röstsedel 
ska kasseras om den upptar fler namn än det antal som ska väljas eller annan än nominerad 
kandidat. I övrigt då fråga om mötesregel uppkommer avgör mötet.



 

§11 Motioner
Medlem har motionsrätt. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar innan årsmötet.
Försent inkomna motioner kan inte bli föremål för beslut på årsmötet.

§12 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas när ordinarie årsmöte eller föreningens styrelse så beslutar, eller när minst
25 % av samtliga medlemmar eller revisorerna skriftligen till styrelsen begär det. I sådan begäran skall
förslag till föredragningslista ingå.
Extra årsmöte skall äga rum inom sex veckor efter det att begäran skett. Kallelse med dagordning
skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor innan extra årsmöte.
Extra årsmöte behandlar endast de frågor som föranlett mötet.

§13 Styrelsen
Styrelsen är föreningens verkställande organ och bör spegla hbtqia-samhällets mångfald, samt ha för
uppdraget erforderlig kompetens. Styrelsen består av fem eller sju ordinarie ledamöter plus
ersättare, varav en av årsmötet utsedd ordförande och en av årsmötet utsedd kassör. Styrelsen väljer
på konstituerande möte bland övriga ordinarie ledamöter vice ordförande och arbetsgivaransvarig.
Ersättare går in som ordinarie vid behov i den ordning de är valda.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, vice ordförande eller majoritet av ledamöterna.
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras, som justeras av ordföranden, mötessekreterare
och justerare.
Styrelsen planerar, leder och fördelar arbetet i föreningens verksamhet, ansvarar för och förvaltar
föreningens ekonomi och ser till att beslut fattade av årsmötet verkställs. Styrelsen ansvarar för
anställningar och arbetsmiljö, delegations- och arbetsordning.
Inför årsmötet ansvarar styrelsen för att verksamhetsberättelse, årsredovisning och verksamhetsplan 
tas fram och presenteras. Styrelsen skall särskilt värna föreningsdemokratin och medlemmarnas 
delaktighet under verksamhetsåret genom medlemsmöten och regelbunden information. Styrelsen 
ansvarar för medlemslista, röstlängd och aktiv medlemsvärvning. Styrelsen skall yttra sig över 
motioner inför ordinarie årsmöte, frågor som påkallat extra årsmöte samt kan hänskjuta andra frågor 
och propositioner till årsmötet. Styrelsen är beslutsmässig om alla styrelsemedlemmar är kallade och 
minst hälften av ledamöterna närvarar. Vid omröstning tillämpas enkel majoritet och vid lika röstetal 
är ordförandens röst utslagsgivande.

§14 Valbarhet
Valbar till föreningens styrelse är fysisk person över 14 år som är medlem i Malmö Pride, dock ej
föreningens revisorer eller ledamöter i valberedningen. Anställda är inte valbara.

§15 Anställda
Styrelsen kan ge arvoderade uppdrag upp till 180 timmar (10% av ett årsverke) och rekryterar, utser
och anställer därutöver kompetent personal för Malmö Pride med arbetstid över 180 timmar, samt
ansvarar för att upprätta delegations- och arbetsordning för dessa. Anställda på uppdrag över 180

timmar per kalenderår kan vara medlemmar men har inte rösträtt.

§16 Räkenskap och revision
Styrelsen ska föra räkenskaper i enlighet med god redovisningssed. Dessa ska överlämnas i form av 
en årsredovisning till revisorn för granskning senast en månad före årsmötet. Revisor och bokförare 
ska inte vara samma person och ersättare ska tillhandahållas vid behov. Revisor skall avge 
revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet. Revision kan även ske vid andra tillfällen än vid 
årsrevisionen. Av årsmötet valda revisorer skall även granska styrelsens arbete och förvaltning.



§17 Valberedningen
Årsmötet utser en valberedning på minst två personer, varav en sammankallande. Valberedningen
skall lägga fram förslag på styrelse och revisorer till nästa årsmöte. Valberedningen bör ha för
uppdraget erforderlig kompetens. Valberedningen ska tillse att inga formella hinder finns för valet av
föreslagna kandidater. Endast betalande medlemmar är valbara till styrelsen.

§ 18 Firmatecknare
Föreningens firma är Malmö Pride. Föreningens firma tecknas av två inom styrelsen utsedda
firmatecknare i förening eller via delegation från styrelsen.

§ 19 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs majoritet vid två årsmöten med minst 2 månader emellan, varav
det ena ska vara ordinarie årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna ska föreläggas genom
proposition från styrelsen eller motion.

§ 20 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen eller överlåtelse av föreningens verksamhet kan fattas genom
beslut av två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ordinarie. För giltighet ska
sådana beslut fattas med minst 3/4 majoritet.
Finns vid upplösning tillgångar beslutar det andra samlade årsmötet att tillgångarna ska skänkas till
partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar i linje med föreningens ändamål och
värdegrund.
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