Stadgar för "Operainitiativet ideell förening"
1. § Firma
Föreningens namn är ”Operainitiativet, ideell förening”.
2. § Ändamål
Föreningen skall främja utvecklingen av den svenska operaverksamheten.
Detta kan ske genom att verka för och bidra till uppförandet av ett nytt
nationellt operahus i Stockholm för vilket huvudmannaskapet skall
tillkomma staten och/eller kommunen.
3. § Verksamhet
Föreningen skall utöver sin opinionsskapande verksamhet aktivt söka
bidrag från sponsorer till förverkligande av dess syfte. Faktainsamling och
utvärdering kring frågan om bästa placering skall ske på ett sätt som tar
vederbörlig hänsyn till stadsplaneaspekter, skönhets-värden och de krav
som ett operahus i internationell klass uppställer. (Se upprop taget vid
konstituerande möte i juni 2008.)
4. § Medlemskap
Medlemskap beviljas av föreningens styrelse efter skriftlig ansökan eller
på e-mail till info@operainitiativet.se innefattande en förklaring från
sökanden att hon eller han är införstådd med föreningens stadgar. Olika
medlemskap kan förekomma.
Medlem skall betala medlemsavgift som årligen fastställs av föreningsstämman.
Medlemskap upphör efter anmälan om utträde av medlemmen eller om
medlemmen inte under två på varandra följande år har betalat sin
medlemsavgift.
5. § Hedersordförande
HM Konungen äger stödja föreningen genom att åtaga sig hedersordförandeskap.
6. § Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före juni månads utgång på dag
som styrelsen bestämmer. Extra föreningsstämma hålls då styrelsen anser

påkallat eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar
så begär. Begäran skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för den.
Vid extra föreningsstämma får endast fråga upptas som motiverat kallelse
till stämman.
Kallelse till föreningsstämma skall ske genom brev eller uppgiven e-mail
till medlemmarna minst 30 dagar före stämman.
Omröstning vid föreningsstämma sker öppet, dock att personval anställes
med slutna sedlar om någon så önskar. Vid lika röstetal skall personval
avgöras genom lottning, men i andra frågor gäller den mening till vilken
stämmoordförande ansluter sig.
Medlem får delta på föreningsstämman genom befullmäktigat ombud som
även skall vara medlem i föreningen. En medlem får som ombud företräda
högst två medlemmar. Medlem har rösträtt på stämman om han eller hon
betalat innevarande års medlemsavgift.
Medlem får avge förslag att behandlas vid ordinarie föreningsstämma.
Sådant förslag skall vara styrelsen tillhanda före april månads utgång.
Styrelsen skall till stämman avge skriftligt yttrande över förslaget.
Vid stämman förs protokoll, som justeras av därtill utsedda två
justeringspersoner.
7. § Ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma
1.Val av ordförande vid stämman.
2. Val av justeringspersoner.
3. Godkännande av kallelse till stämman.
4. Föredragning av styrelsens berättelse över förening-ens verksamheter,
resultat- och balansräkningar för det förflutna räkenskapsåret samt
revisorernas berättelse.
5. Val av valberedning.
6. Val av fullmäktige.
7. Fastställande av påföljande års medlemsavgift.
8. Behandling av förslag från medlem och styrelsens yttrande därutöver.
9. Övriga frågor.
8. § Fullmäktigemöte
Föreningen skall ha ett fullmäktige som skall bestå av minst 6 max 18
personer. Dessa skall vara medlemmar i föreningen. För beslutförhet

erfordras att minst sex fullmäktige är närvarande vid ordinarie eller extra
fullmäktigemöten.
Ordinarie fullmäktigemöte hålls årligen före juni månads utgång men före
ordinarie föreningsstämma, på dag som styrelsen bestämmer. Vid extra
fullmäktigemöte får endast den fråga tas upp som motiverat kallelse till
sådant fullmäktigemöte.
Kallelse till fullmäktigemöte sker genom styrelsens brev eller e-mail till
fullmäktige minst fjorton dagar före mötet.
Omröstning sker öppet, dock att val anställes mot slutna sedlar, om någon
så önskar.
Beslut fattas med enkel majoritet, med undantag för den särskilda ordning
som föreskrivs i 21 §. Vid lika röstetal skall val avgöras genom lottning,
men i andra frågor gäller den mening till vilken ordförande ansluter sig.
Fullmäktig får delta på fullmäktigemöte genom befullmäktigat ombud,
som även skall vara fullmäktig. En fullmäktig får som ombud företräda
högst två fullmäktige.
Vid fullmäktigemöte förs protokoll, som justeras av två justeringspersoner.
9. § Val av fullmäktige
Fullmäktigeledamöter skall väljas vid det ordinarie föreningsmötet för en
tid av tre år. Fullmäktigeledamöter får omväljas.
10. § Ordinarie fullmäktigemöte
Vid ordinarie fullmäktigemöte skall följande ärenden förekomma
1. Val av ordförande vid mötet.
2. Val av justeringspersoner.
3. Godkännande av kallelse till mötet.
4. Föredragning av styrelsens berättelse över förening-ens verksamhet,
resultat- och balansräkningar för det förflutna räkenskapsåret samt
revisorernas berättelse.
5. Beslut om fastställande av resultat- och balans-räkningar för föreningen
och om ansvarsfrihet för föreningens styrelse beträffande det förflutna
räkenskapsåret.
6. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer.
7. Beslut om arvoden.
8. Övriga frågor.

11. § Valberedning
För beredning av val som föreningen har att förrätta vid föreningsstämma
och fullmäktigemöte utser föreningen på ordinarie föreningsstämma en
valberedning om tre (eventuellt fyra) personer, av vilka en skall vara
sammankallande. Ledamot av valberedningen utses för en tid av tre år.
Ledamot av valberedningen får omväljas. Kulturdepartementet äger utse
ledamot av valberedningen som då utökas till fyra personer.
12. § Arvoden
Fullmäktige skall besluta om arvode och/eller kostnadsersättning till
styrelseledamöter och/eller ledamöter i utskott.
13. § Styrelsen
Föreningen leds av en styrelse som skall ha sitt säte i Stockholm. Styrelsen
skall ansvara för föreningens verksamhet och förvaltningen av föreningens
angelägenheter.
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter.
Styrelseledamot skall vara medlem i föreningen. Styrelse väljs av
föreningens fullmäktige vid ordinarie fullmäktigemöte. Styrelsen utser vid
behov inom sig en ordförande och ansvarar för sin egen arbetsordning i
övrigt.
Styrelseledamöterna väljes för tre år. Styrelseledamot får omväljas.
Styrelsen äger inrätta utskott för särskilda uppgifter som erfordrar
professionell sakkunskap samt äger därvid även träffa avtal beträffande
lämplig ersättning.
14. § Styrelsesammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden som även i övrigt
handhar den löpande verksamheten.
Styrelsen är beslutför när minst halva antalet ledamöter, däribland
ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Beslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.
Är styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för
behandling av ärendet äger ordföranden eller, vid förhinder för honom
eller henne, vice ordföranden besluta ensam. Sådant beslut skall anmälas
vid nästa sammanträde.

15. § Arbetsordning m.m.
Styrelsen skall årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete
och - i förekommande fall - instruktioner för verkställande ledning och
utskott.
16. § Utskott
Delar av föreningens verksamhet får handhas av utskott. Valet av vilka
liksom sammansättningen och utskottets uppgifter beslutas av styrelsen.
Ordförande i utskott utses av styrelsen.
17. § Verkställande ledamot
Styrelsen kan utse en verkställande ledamot. Annan än styrelseledamot får
utses. Har verkställande ledamot utsetts skall han eller hon handha den
löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen
meddelar. Om inte verkställande ledamot utsetts är styrelsens ordförande
verkställande.
18. § Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaper samt
styrelsens förvaltning utses på ordinarie fullmäktigemöte för en period av
tre år två auktoriserade revisorer och två suppleanter. Revisorerna skall
årligen avge revisionsberättelse över sin granskning. Revisionsberättelse
skall delges föreningen vid nästkommande ordinarie fullmäktigemöte och
föreningsstämma.
19. § Firma
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av
två styrelseledamöter gemen-samt. Verkställande ledamot får teckna
föreningens firma beträffande den löpande förvaltningen.
20. § Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.
21. § Ändring i stadgar
Beslut om ändring eller upphävande av bestämmelse i dessa stadgar är
giltigt om det fattats vid två på varandra följande fullmäktigemöten och
beslutet biträds av minst två tredjedelar av närvarande
fullmäktigeledamöter vid det första mötet och med minst samma röstetal
vid nästa ordinarie fullmäktigemöte. Ett sådant beslut kan även fattas vid

ett fullmäktigemöte om fyra femtedelar av de närvarande röstberättigade
beslutar därom.
22. § Upplösning av föreningen
Beslut om att upplösa föreningen kan fattas vid fullmäktigemöte om
beslutet biträds av minst enkel majoritet av närvarande
fullmäktigeledamöter, samt med minst två tredjedelar av närvarande
fullmäktige-ledamöter vid nästkommande ordinarie fullmäktigemöte.
Om föreningen upplöses skall vid fullmäktigemöte beslutas om att
överföra föreningens tillgångar till det offentliga helt eller delvis och/eller
till därtill lämpad stiftelse eller annan lämplig form till stöd för
operakonstens bedrivande i Sverige.
Ovanstående stadgar antogs vid föreningsmöte den 16 juni 2008 varvid
också styrelse valdes bestående av:
Fred Wennerholm, advokat och ordförande i Setterwalls advokatbyrå och
Mats Björkman, advokat i Setterwalls advokatbyrå.
Följande valdes såsom fullmäktige:
Ann-Charlotte Brummer, operaentusiast
Ingrid Dahlberg, ordförande Svensk Scenkonst
Malena Ernman, operasångerska
Anders Franzén, chef Kungliga Operan
an ageg rd, peras ngare
Ingela Lindh, stadsplanedirektör
Denise Persson, operaentusiast
Bengt Rönnhedh, arkitekt, Tengbom
Kerstin Schörling, operaentusiast
Olle Stenman, regeringsråd
Johan Stålhand, Wallenbergstiftelserna
Per Unckel, landshövding
Anders Wall (Anders Wall stiftelser), Med.dr.h.c.
Valberedning tillsvidare:
Claes Dinkelspiel, ordförande Öhman J:or
Hans Dyhlén, konstprofil
Medlemsavgift:
Enskild medlem: 250 kronor
Folkpensionär och student: 100 kr
För företag medlemskap: valfritt belopp

