
STADGAR FÖR NORDVISA 

 

 

1. Mål 

NordVisa är partipolitiskt och livssynsmässigt oavhängig och har som mål att styrka nordisk vistradition och 

vissången i Norden på en bred folkligt basis. 

 

NordVisa skall fungera som nätverks- och servicecentral for vismiljöerna i de nordiska länderna och skall i 

övrigt åta sig uppgifter på nordiskt plan så som medlemmarna bestämmer. Speciellt kan NordVisa fungera som 

samordnings- och avtalspartner på de nordiska vismiljöernas vägnar i förhållande till internationella organ. 

 

NordVisa skall inte påta sig uppgifter på nationellt plan, eller inom de verksamhetsområden som de 

organisationer som är NordVisamedlemmar har, utom efter önskan från de aktuella nationella miljöerna eller 

efter avtal med de aktuella organisationerna. 

 

2. Medlemskap 

NordVisa kan ha följande typer medlemmar: 

  Nationella eller andra organisationer 

  Föreningar, grupper, klubbar, institutioner etc. 

  Enskilda personer 

 

3. Årsmöte 

Årsmötet är föreningens högsta organ och skall hållas varje år före november månads utgång. 

 

Alla medlemmar av NordVisa eller av NordVisas medlemsorganisationer har mötes- och yttranderätt på 

årsmötet. Rösta kan högst tio personer från vart av länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige samt tio 

personer tillsammans från det övriga Norden (Island, Färöarna, Grönland) 

 

Årsmötet bestämmer linjerna i föreningens verksamhet och väljer föreningens styrelse. Medlemsavgiften 

fastställes av årsmötet. Årsmötet förrättas efter vanlig sammanträdesordning. Årsmötet är beslutfört om kallelse 

och dagordning sänts ut senast fyra veckor före mötesdatum. 

 

Årsmötet behandlar årsberättelse och räkenskap, antar budget och handlingsplan, väljer styrelse, valberedning, 

revisor, två medlemmar till att underskriva årsmötesprotokollet. Årsmötet kan inte fatta beslut i saker som inte är 

kungjorda i utskickad dagordning. 

 

4. Extraordinarie årsmöte 

Extraordinarie årsmöte skal hållas ifall styrelsen bestämmer detta eller ifall flertalet av medlemmarna i ett av 

länderna Danmark, Finland, Norge eller Sverige eller flertalet av de övriga medlemmarna kräver det. Ifall det är 

oenighet nationellt om vad som skall räknas som flertal av medlemmar avgörs detta spörsmål av NordVisas 

styrelse. 

 

Extraordinarie årsmöte skall hållas med en månads varsel och kan inte ta upp andra saker än de som är kungjorda 

i kallelsen. 

 

 



5. Styrelse och valberedning 

Styrelsen består av ordförande och två medlemmar från vart av länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige 

och tillsammans två medlemmar från det övriga Norden. Ordförande väljs särskilt. Styrelsen konstituerar sig 

själv. Styrelsen håller minst två möten i året. Styrelsen utser föreningens sekreterare. Styrelsens sekreterare 

fungerar som föreningens sekreterare. 

 

Ett styrelsemöte kan fatta beslut när det er stadgeenligt inkallat och hälften av medlemmarna, däribland 

ordförande eller viceordförande, är närvarande. 

 

Styrelsen råder över organisationens medel. 

 

Valberedningen består av 5 medlemmar. Vart av länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige samt det övriga 

Norden skall ha en medlem i valberedningen. 

 

NVF tillsätter en styrelsepost enligt träffat samarbetsavtal så länge detta gäller. I samma period gäller att 

NordVisa kan göra samarbetsavtal med ytterligare riksorganisationer vilket garanterar dessa en styrelseplats, 

detta utan att antal styrelsemedlemmar från varje land blir fler än två. Ett sådant avtal skall godkännas av 

NordVisas årsmöte. 

 

6. Revisorer 

Föreningen skall ha två revisorer av vilka en auktoriserad och en föreningsrevisor (desisor). 

 

7. Förändringar av stadgarna 

Stadgarna kan ändras genom 2/3 flertal på ordinarie eller extraordinarie årsmöte. 

 

8. Upplösning 

Upplösning av NordVisa kan ske genom att 2/3 röstar för det, på två på varandra följande ordinarie årsmöten. 

Årsmötet skall ta ställning till disponering av organisationens medel och tillhörigheter. 

 


