
Stadgar för Författarcentrum Syd 
 
§1 Organisation 

Författarcentrum Syd (Författarcentrum Syd) är en ideell förening för författare och översättare och 
har sitt 
säte i Malmö. 
Föreningen är politiskt och religiöst obunden. 
Författarcentrum Syd är en av fyra regioner inom Författarcentrum Riks. De tre övriga regionerna är 
Författarcentrum Väst, Författarcentrum Nord och Författarcentrum Öst. 
Författarcentrum Syds region omfattar Skåne län, Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län och 
Jönköpings 
län. 
 
§2 Målsättning 

Författarcentrum Syd har samma målsättning som Författarcentrum Riks: 
att skapa vidgade kontakter mellan författarna och andra människor; 
att föra ut litteraturen i samhället; 
att motverka kommersialiseringen av kulturlivet 
att slå vakt om yttrandefriheten. 
Författarcentrum Syd skall verka för 
vidgade yttrandemöjligheter för alla människor; 
lagstadgad yttrandefrihet på alla områden. 
 
Författarcentrum Syd skall i samverkan med kommunala, regionala och statliga organ, bibliotek, 
skolor, institutioner, arbetsplatser, fackföreningar, föreningar och organisationer i övrigt skapa bättre 
arbetsmöjligheter och ökade arbetstillfällen för författarna. 
Författarcentrum Syd skall i samverkan med övriga centrumbildningar, organisationer och enskilda 
inom folkbildning och kultur verka för en breddning av kulturutbudet. 
 
§3 Medlemskap 

a) Inträde 

Den som är representerad på folkbibliotek med minst två egna verk eller minst två översatta 
verk kan bli medlem i Författarcentrum Syd. 
Annan väl dokumenterad litterär verksamhet kan efter särskild prövning berättiga till 
medlemskap. Vid inval tas hänsyn till de kriterier som Sveriges Författarförbund tillämpar. 
Ansökan om medlemskap ställes till styrelsen, som också beslutar i ärendet. Avslag på 
ansökan om medlemskap kan överklagas till FC Riks. 
Den som är medlem i Författarcentrum Syd betalar en årlig avgift som fastställs av årsmötet. 
 
b) Utträde 

Medlem kan efter skriftlig framställan till styrelsen omedelbart lämna föreningen. 
 
c) Uteslutning 

Den som inte betalat medlemsavgift för två år anses ha utträtt ur föreningen. 
Den som åsidosätter stadgar eller andra beslut som fattas i behörig ordning kan uteslutas. 
Förslag om uteslutning lämnas av styrelsen för Författarcentrum Syd eller FC Riks. Beslut om 
uteslutning fattas av den regionala styrelsen. Ärendet skall om styrelsen ej är enig i sitt beslut, alltid 
hänskjutas för avgörande till närmast följande regionala medlemsmöte. 
Uteslutning avgörs genom sluten omröstning. 2/3 majoritet krävs. 
 
 



§4 Mötes- och beslutsordning 

Författarcentrum Syds högsta beslutande organ är medlemsmötet. 
En gång om året hålles medlemsmöte i form av årsmöte. 
Vid alla möten har varje närvarande medlem en röst. 
Beslut fattas med enkel majoritet, såvida inte dessa stadgar kräver annan ordning. 
Vid såväl årsmöte som medlemsmöte fattas beslut vid öppen omröstning. Sluten omröstning 
genomförs om någon så begär. 
Vid lika röstetal och öppen omröstning gäller det beslut som mötets ordförande biträder. 
Vid lika röstetal och sluten omröstning avgör lotten. 
Vid lika röstetal som gäller val avgör lotten. 
Årsmöte hålles senast 31 mars. 
Senast fyra veckor före mötesdagen skall skriftlig kallelse till årsmötet ha nått medlemmarna 
genom styrelsens försorg. 
 
a) Mötesordning 

Vid årsmötet skall 
kallelse godkännas; 
röstlängd fastställas; 
årsmötesfunktioner väljas; 
dagordning fastställas. 
 
b) Redovisningar och val 

Varje verksamhetsår skall föreningens räkenskaper sammanföras i ett fullständigt bokslut. 
Senast sju veckor före årsmötet skall styrelsen överlämna räkenskaper, ekonomisk berättelse 
samt resultaträkning till revisorerna för granskning. 
 
Senast fyra veckor före årsmötet skall revisorerna avge en revisionsberättelse där 
ansvarsfrihet för styrelsen tillstryks eller avstryks. 
Vid årsmötet skall 
styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse behandlas; 
revisorernas berättelse behandlas; 
styrelsens ansvarsfrihet avgöras; 
årsavgift, arvoden och preliminär budget fastställas; 
styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och suppleanter samt 
valberedning utses; 
kandidater till FC Riks styrelse utses; 
styrelseförslag och medlemsmotioner behandlas. 
 
c) Motioner 

Varje medlem har rätt att lämna obegränsat antal motioner till årsmötet. 
Motioner skall ha nått styrelsen senast 31 januari. 
Samtliga motioner skall skickas ut till medlemmarna tillsammans med styrelsens yttranden 
senast fyra veckor innan årsmötet. 
Medlemsmöte som inte är årsmöte utlyses 
när styrelsen så anser nödvändigt; 
 när minst en tiondel av medlemmarna så begär; 
när revisorerna så finner motiverat. 
 
När medlemmarna eller revisorerna kräver ett medlemsmöte skall styrelsen skicka ut kallelse 
inom fyra veckor. 
Möte skall hållas senast två veckor efter att kallelse gått ut. 
 



 

§5 Styrelse 

Författarcentrum Syd leds av en styrelse. Styrelsen ansvarar för föreningens arbete och ekonomi. 
Styrelsen 
för Författarcentrum Syd skall ansvara för föreningens verksamhet enligt stadgarna; 
ta initiativ till projekt; förbereda ärenden; verkställa beslut; anställa personal; företräda föreningen 
vid förhandlingar; avge remissyttranden; ha löpande kontakt med övriga regionala FC; sköta 
kontakterna med myndigheter och institutioner; hålla medlemmarna kontinuerligt informerade om 
verksamheten; föra register över medlemmarna; debitera och uppbära medlemsavgifter; förvalta 
föreningens tillgångar; tillse att vederbörliga räkenskaper förs. 
 
Styrelsen består av sju personer. Två suppleanter utses. 
Ordförande har ettårigt mandat. 
Sex ledamöter har tvåårigt mandat, med växelvis avgång för tre ledamöter vid varje årsmöte. 
Suppleanter har ettårigt mandat. 
Styrelsen konstituerar sig själv: 
 en ledamot utses därvid till vice ordförande; 
en ledamot utses till protokollsekreterare för styrelsens och medlemsmötenas protokoll; 
en ledamot utses till förtroendevald kassör, i förekommande fall med uppgift att hålla 
kontakt med det företag som anlitas för kassatjänsten. 
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. 
Styrelsen sammanträder minst en gång i kvartalet. 
Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ledamöter är närvarande. 
Röstning sker öppet om inte annat är föreskrivet eller begärs av närvarande ledamot. 
Vid lika röstetal avgör lotten. 
Styrelsen utser en ordinarie och två suppleanter till FC Riks styrelse. 
Vid Författarcentrum Syds årsmöte väljs fyra ombud till FC Riks årsmöte. 
 
 
§ 6 Stadgeändring 

För att ändra Författarcentrum Syds stadgar krävs minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande 
medlemsmöten. 
Minst tre månader måste ha gått mellan dessa möten. 
Ett av mötena måste vara årsmöte. 
 
§7 Upplösning 

Författarcentrum Syd kan inte upplösas som organisation så länge det finns medlemmar som 
vill hålla föreningen vid liv. 
Om Författarcentrum Syd upplöses skall föreningens samtliga tillgångar överlämnas till 
Författarcentrum Riks. 
Om FC Riks har upplösts skall tillgångarna överlämnas till Sveriges Författarförbund 
 
 

Senast ändrad vid extra medlemsmöte 27 maj 2013. 


