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Till våra medlemmar 
Medlemmar 
Vi hade vid 2016 års slut 15 Pridearrangörer som medlemmar.  

En ny ideell förening  
2016 bildades föreningen Svenska Pride. Svenska Pride har sakta men säkert tagit fart för att 
knyta samman Pride-Sverige. Sedan bildandet av föreningen har en styrelse bestående av 5 
personer arbetat för att få igång verksamheten.  

Verksamhetshöjdpunkter 
Vi har kommit igång med samarbetspartners, både vad gäller föreläsare, artister samt 
utställningar.  

Den största samarbetspartnern vi knutit till oss är VismaSpcs. Visma har ett föreningsprogram i 
sitt utbud, detta program hanterar medlemmar, nyhetsbrev, ekonomi mm och programmet ges 
gratis till de pridearrangörer som är medlemmar i Svenska Pride.  
Vi har även knutit till oss Camilla Gislow, Jonna Källström Böresson, Eduardo Afonso med flera 
föreläsare. Vi hade en en Informations-/medlemsträff under Stockholm Pride 2016 på 
Kulturhuset. Under mötet kunde de närvarande träffa tre av de föreläsare som är knutna till 
föreningen.  

Två styrelsemedlemmar ur Svenska Pride nätverkade även på Eventmässan i Kista.  

Svenska Pride gjorde ett uttalande i samband med den tragiska händelsen i Orlando i juni 
2016.   

En framåtblick 
Vi ska arbeta för att fler Pridearrangörer ser Svenska Pride som en tillgång i deras arbeta att 
arrangera Pridefestivaler.  

Vi avser att fortsätta att knyta till oss samarbetspartners inom olika områden. En hel del 
diskussioner/förhandlingar har påbörjats samt pågår. 

Vi avser i framtiden även att ha ett register med prideaktörer inom olika områden.   

Vi ser fram emot ett mycket utvecklande år för Svenska Pride som kommer att komma 
medlemsföreningarna till godo. Ett mycket spännande år hägrar ! Happy Pride !  
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Finansiell översikt 
Föreningen har under året tagit emot 2 donationer. En från ett företag och en från en 
privatperson. Övriga intäkter förutom medlemsintäkter avser försäljning av annonsplatser på 
vår hemsida. 

Föreningen har ej haft några större utgiftsposter under året.   
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Förvaltningsberättelse 
Tillgångar 

Eget kapital (kontosaldo)  3	780,31	

Resultaträkning 
Intäkter	 	 8283	
Varav	medlemsint	 1900	
Varav	försälj	 	 2400	
Föreningens	kostnader	 -3132,69	
Varav	varukostnad	 0	

	   
Resultat	 	 5150,31	
Skattepliktig	vinst	 2400	
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Noter 
 

Rekommendationer 
Att resultet överförs till 2017 års verksamhetsår.  

 

2016 hade vi 15 st  
Pridearrangörer 
som var 
medlemmar där det 
Prideflaggades från 
Norr till Söder ! 
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Revisionsberättelse 
1.1 Revisorns uttalande 
1.2 Eventuella fel och brister 
1.3 Rekommendation om ansvarsfrihet 
1.4 Upplysningar 
1.5 Anmärkningar om skatter och avgifter 
1.6 Rekommendationer 
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Styrelsen Svenska Pride  
 

 

 

 

 

Susanne Sussie 
Hedlund 
Ordförande 
sussie@svenskapride.se 

 

 Maria Jern 
Vice ordförande 
maria@svenskapride.se 
 
 
 
 
 
 

     

 

Sophia Ahlin 
Kassör 
sophia@svenskapride.se 
 
 
 
 
 
 

 

 Niklas Olsson 
Sekreterare 
niklas@svenskapride.se 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Johan Lunneli 
Ledamot 
johan@svenskapride.se 
 

  Tage Carlsson 
Revisor  
tage@svenskapride.se 
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Föreningsinformation 
Svenska Pride 
Instagram: #svenskapride 
 
Facebook www.facebook.com/svenskapride 
Twitter @svenskapride 
Hemsida www.svenskapride.se 
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Föreslagna stadgeändringar 
Proposition nr 1 -Stadgeändring	

	

§ 1 ÄNDAMÅL OCH SYFTE	

Föreningen är till för dem som känner sig delaktiga och respekterar den kultur som har sina rötter i 
homosexuellas, bisexuellas, transpersoner och medmänniskors lika värde. Detta manifesterar föreningen 
genom att samordna Svenska Pridearrangörer. Föreningens syfte är att skapa mötesplatser samt 
erfarenhetsutbyte mellan olika pridearrangörer. Svenska Pride är både partipolitiskt- och religiöst 
obunden. 	

§ 2 VERKSAMHETSÅR	

Föreningens verksamhetsår löper från 1:a Januari till den 31:a December	

§ 3 MEDLEMSKAP	

Föreningen har fyra olika medlemskategorier. 	

• Stödmedlem 50 kr, ej rösträtt. 
• Organisationsmedlem 100 kr, rösträtt  Prideorganisation 
• Företagsmedlem 1000 kr rösträtt.          

Som medlem i föreningen så godtar personen, organisationen eller företaget föreningens stadgar och 
värdegrund samt betalt den av årsmötet fastställda medlemsavgiften. Medlemskap under det år medlem 
betalt upphör om medlemmen skriftligen begär detta. Medlem som uppenbarligen motverkar föreningens 
syfte, sådana som de framgår av stadgar och värdegrund kan, efter att ha beretts tillfälle att yttra sig, 
komma att uteslutas genom beslut av styrelse. Beslutet kan överklagas på nästkommande styrelsemöte.	

	

§ 4 MÖTESRÄTTIGHETER OCH BESLUTSFORMER	

Varje organisations- samt företagsmedlem har rätt att närvara, yttra sig och komma med förslag vid 
årsmöte och extra årsmöte samt avlämna motioner till ordinarie årsmöte. 	

Varje organisatons- och företagsmedlem förutom stödmedlem har en röst. Varje prideorganisation har en 
röst. Ingen äger rösträtt ifråga som rör egen förvaltning eller eget arvode. Styrelsen kan adjungera person 
av vikt för styrelsearbete. Den adjungerade har närvaro och yttranderätt, dock ej rösträtt. 
Ombudsröstning är ej tillåten vid årsmöte. Sluten omröstning kan endast tillämpas vid personval och 
skall genomföras om någon röstberättigad så begär. Vid omröstning skall enkel majoritet råda. Vid lika 
röstetal är ordförandens röst utslagsgivande, utom vid personval då lotten avgör. 	
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§ 5 MEDLEMSAVGIFT	

Medlem skall erlägga avgift till föreningen. Årsmötet fastställer medlemsavgiftens storlek för de olika 
medlemskategorierna. Medlemsavgiften avser kalenderår. Medlemsavgiften återbetalas ej. Vid nytt 
medlemskap där medlemskapet registreras efter 1/11 gäller medlemskapet även nästkommande 
verksamhetsår. 	

	

§ 6 ÅRSMÖTE	

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall hållas senast före Mars 
månads utgång varje år. Kallelsen skall skickas till medlemmarna senast 4  3 veckor före möte. Kallelse 
skall innehålla uppgift om datum, tid och plats för mötet samt dagordning. Om det finns ärenden av 
särskilt stor betydelse (t. ex. stadgeändring) skall detta framgå i kallelsen. Motioner skall vara styrelsen 
tillhanda en månad  två veckor före årsmötet och skall tillsammans med propositioner, 
verksamhetsberättelse, ekonomiskberättelse revisionsberättelse samt valberedningens förslag finnas 
tillgängliga för föreningens medlemmar 14 dagar före årsmötet.  

För att prideorganisation ska ha rösträtt vid årsmöte krävs att medlemsavgiften är betald senast 14 dagar 
innan mötet.	

Vid årsmötet skall följande frågor behandlas 	

1)  Årsmötets õppnande	

2) Fastställande av röstlängd fõr mötet	

3)  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 	

4)  Val av protokolljusterare och rösträknare. 	

5)  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt	

6)  Fastställande av föredragningslista.	

7)  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.	

a) Styrelsens fõrvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.	

b) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.	

8) Fråga om ansvarsfrihet fõr styrelsen för den tid revisionen avser.	

9) Beslut om disposition av föreningens resultat.	

10) Val av	

 a) föreningens ordförande fõr en tid av 2 år  

 B) föreningens vice ordförande för en tid av 1 år.	
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 c) föreningens kassör för en tid av 1 år.	

 d) ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år	

 f) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år	

 g) revisor jämte suppleant för en tid av ett 1 år	

 h)  ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år 	
                     g) Sammankallande i valberedningen för en tid av 1 år	
	

11) Årsmötets uttalande av föreningen. 	

12)  Övriga frågor. (ej beslutsfrågor) 	

13) Mötet avslutas	

	

§ 7 EXTRA ÅRSMÖTE	

Extra årsmöte skall hållas för att behandla särskilda frågor om styrelsen, någon av revisorerna eller minst 
10% 2/3 av samtliga medlemmar så begär. Sådan begäran skall inges skriftligen till styrelsen. Extra 
årsmöte skall hållas inom 8 veckor efter det begäran har inkommit. Kallelsen skall vara medlemmarna 
tillhanda minst 4  2 veckor före extra årsmöte. Beslut får endast fattas i frågor som upptagits på den 
dagordning som utsänds i samband med kallelsen till extra årsmöte. 	

	

§ 8 STYRELSEN	

Styrelsen väljs av årsmötet och är näst årsmötet föreningens högst beslutande organ.	

Styrelsen skall bestå av ett udda antal ledamöter, minst 3 och max 9, inklusive ordförande, vice 
ordförande och kassör. Styrelsen har därtill minst två och max fem ersättare. 	
Styrelsen skall konstituera sig inom 2 veckor efter årsmötet. 	
Styrelseledamot skall vara medlem i föreningen. Styrelseledamot behöver nödvändigtvis inte företräda 
en prideorganisation. En anställd, valberedare eller revisor kan ej vara styrelseledamot.	
Styrelsen leder föreningens verksamhet, ansvarar för denna, för föreningens ekonomi och för att beslut 
fattade av årsmötet verkställs. Styrelsen kan delegera uppgifter till personal och	
arbetsgrupper. Styrelsen kan adjungera personer av vikt för styrelsens arbete. De adjungerade har 
yttranderätt men ej rösträtt.	
Styrelsemötet är beslutsmässigt om samtliga ledamöter kallats i vederbörlig ordning senast fyra dagar 
före mötet och antalet närvarande röstberättigande ledamöter är minst hälften av det totala.	
 Ordförande eller annan av styrelsen utsedd kallar till styrelsemöte. Vid styrelsens sammanträden skall 
protokoll föras som justeras av ordföranden, sekreteraren och annan ledamot som styrelsen utser. 	
Beslut taget vid per cap sulam skall protokollföras och skall tas upp vid nästa	
styrelsemöte. Vid omröstning tillämpas enkel majoritet och vid lika röstetal är ordförandens röst 
utslagsgivande, utom vid personval då lotten avgör.	
 Vid styrelsemöte har samtliga medlemmar närvaro och yttranderätt. Detta gäller inte om styrelsen 
beslutar annat för behandling av särskilt ärende tex personfråga. 	
Styrelsens arbete definieras närmare i styrelsens arbetsordning, verksamhetsplan samt attest och 
delegationsordning.	
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§9 RÄKENSKAP OCH REVISION	
	
Ordinarie årsmöte väljer en revisor och minst en revisorsersättare som skall granska styrelsens arbete 
och förvaltning. Om auktoriserad revisor utses av årsmötet väljs ingen ordinarie revisor. Om 
auktoriserad revisor avgår under verksamhetsåret kan styrelsen utse en efterträdare fram till nästa 
årsmöte.	
Senast tre veckor före ordinarie årsmöte skall styrelsen till revisorerna lämna verksamhetsberättelse och 
ekonomisk berättelse innehållande resultat och balansräkning. Revisorerna skall avge revisionsberättelse 
senast två veckor före årsmötet	
	
§ 10 VALBEREDNING	
	
Årsmötet utser en valberedning på minst två - helst tre - medlemmar, varav en väljs som 
sammankallande. Valberedningen skall lägga fram förslag på styrelse och revisorer i enlighet med § 8 
till årsmötet. Valberedningens förslag skall finnas tillgängligt 14 dagar före årsmöte. Valberedningen 
skall även lägga fram förslag på mötesordförande och mötessekreterare till årsmötet.	
Valberedningens arbete definieras närmare i valberedningens arbetsordning.	
	
	
§ 11 FIRMA	
	
Föreningens firma namn är: Svenska Pride	
Firman skall tecknas av Ordförande och kassör i förening eller var och en för sig. Detta framgår i den av 
styrelsen fastställda attest och delegationsordningen.	
	
	
§ 12 STADGEÄNDRING	
	
Beslut om ändring i dessa stadgar fattas av ordinarie årsmöte, varvid två tredjedels majoritet krävs.	
	
	
	
§ 13 UPPLÖSNING AV FÖRENING	
	
Beslut om upplösning av föreningen eller överlåtelse av föreningens verksamhet kan fattas endast av 
årsmöte. Det skall krävas två tredjedels majoritet av rösterna. Full enighet krävs. Det krävs två på 
varandra följande årsmöten eller extra årsmöten med minst sex veckors mellanrum.	
Sådant beslut skall även omfatta beslut om förvaltning eller fördelning av föreningens eventuella 
tillgångar.	
	
  

 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta: 

Att godkänna ovanstående ändringar	
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Dagordning 
1)  Årsmötets õppnande 

2) Fastställande av röstlängd fõr mötet 

3)  Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

4)  Val av protokolljusterare  och rösträknare.  

5)  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

6)  Fastställande av föredragningslista. 

7)  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

a) Styrelsens fõrvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste  räkenskapsåret. 

b) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 

8) Fråga om ansvarsfrihet fõr styrelsen för den tid revisionen avser. 

9) Beslut om disposition av föreningens resultat. 

10) Proposition 1  

11) Val av 

 a) föreningens ordförande fõr en tid av 2 år  

 B) föreningens vice ordförande för en tid av 1 år.	

 c) föreningens kassör för en tid av 1 år. 

 d) ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år 

 f) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år 

 g) revisor jämte suppleant för en tid av ett 1 ár 

 h)  ledamõter i valberedningen för en tid av 1 ár  
                     g) Sammankallande i valberedningen för en tid av 1 år 
 

12) Årsmötets uttalande av föreningen.  

13)  Övriga frågor. (ej beslutsfrågor)  

14) Mötet avslutas 


