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VIERMIE K 
 

STADGAR 
Antagna den 13 december 2021 
 
§ 1 FÖRETAGSNAMN 
Föreningens företagsnamn är Viermie K ekonomisk förening. 
 
§ 2 VERKSAMHET 
Föreningen ska främja medlemmernas ekonomiska intressen och bevaka dom inom samisk kultur. 
Föreningen erbjuder expertis och rådgivning inom verksamhetsutveckling för kulturella 
verksamheter. Föreningens verksamhet är att arbeta för att stärka det professionella kulturlivet på 
svenska sidan av Sápmi/Sábme/Sábmie/Saepmie, genom att tilhandahålla konsulttjänster, 
workshops, utbildningar, förmedlingstjänster, finansieringsrådgivning och nätverkande.  
 
Medlemmerna deltar i verksamheten genom att bidra till och nyttja föreningens tjänster. 
 
§ 3 SYFTE 
Viermie K är ett samiskt kulturpolitiskt nätverk som har till ändamål att främja samiska 
kulturverksamheter för att förbättra förutsättningarna för hela det samiska kulturlivet. 
 
Viermie K ska göra detta bl.a. genom att: 
 
• Främja förståelsen och verka för att hela den samiska kulturella infrastrukturen stärks på lokal, 

regional och nationell nivå. 
 
• Verka som en samtalspartner med aktörer inom såväl den samiska som svenska och 

internationella kulturvärlden. 
 
§ 4 SÄTE 
Viermie K har sitt säte i Giron/Kiruna, Norrbottens län. 
 
§ 5 MEDLEMSKAP 
Det är styrelsen som beslutar om medlemskap. Sökanden ska också uppfylla de krav som ställs på 
medlemmarna med hänsyn till föreningens verksamhet. Ansökan om medlemskap sker skriftligen. 
 
Medlem kan vara organisation eller privatperson. 
 
§ 6 MEDLEMS SKYLDIGHETER 
Varje medlem är skyldig att betala en insats och den medlemsavgift som föreningsstämman har 
bestämt. Medlem ska verka för föreningens syfte samt i övrigt följa dess stadgar och beslut. 
 
§ 7 INSATS 
Varje medlem ska betala en insats till föreningen. Insatsen är differentierad, 100 kr för 
organisation och 50 kr för privatperson. Insatsen ska betalas till föreningens bankkonto när 
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styrelsen har beviljat medlemskapet. En insats återbetalas endast i de fall som står i lagen om 
ekonomiska föreningar. 
 
§ 8 MEDLEMSAVGIFT 
Varje medlem ska årligen betala en medlemsavgift till föreningen. Avgiften beslutas årligen av 
föreningsstämman och får vara högst 500 kr. Medlemsavgiften ska betalas på det sätt och inom 
den tid som styrelsen bestämmer. 
 
§ 9 UTESLUTNING 
En medlem får uteslutas om denna inte uppfyller medlems skyldigheter enligt § 6 ovan. 
 
Det är föreningsstämman som fattar beslut om att utesluta en medlem. 
 
§ 10 UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 
Medlemskapet upphör vid utgången av det räkenskapsår som slutar tidigast en månad efter att 
medlemmen har sagt upp medlemskapet eller uteslutits. Detta gäller inte i de fall som regleras 
särskilt i lagen om ekonomiska föreningar. Uppsägning skall ske skriftligen. 
 
§ 11 STYRELSE 
Styrelsen ska, efter stämmobeslut, bestå av en särskilt vald ordförande, en särskilt vald vice 
ordförande och ytterligare en till fem ledamöter med lägst en och högst tre suppleanter.  
 
Styrelsens ledamöter och suppleanter väljes av stämman för en mandatperiod om två år. 
Mandatperioderna skall vara överlappande. Stämman utser ordförande och vice ordförande för 
en mandatperiod om ett år. Ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och suppleanter kan 
omväljas. 
 
§ 12 STYRELSENS ÅLIGGANDE 
Det åligger styrelsen 
 
• att tillse att lagen om ekonomiska föreningar efterföljs och att god bokföringssed iaktas, 
• att tillse att Viermie Ks stadgar efterlevs av medlemmarna, 
• att verkställa vid stämmor fattade beslut, samt 
• att lämna anställda instruktion och anvisningar för verksamheten. 
 
Styrelsen bemyndigar en eller flera personer inom eller utom densamma att var för sig eller 
samfällt teckna Viermie Ks firma. 
 
Styrelsen äger befullmäktiga ombud att på Viermie Ks vägnar söka, kära och svara ävensom föra 
dess talan i övrigt. 
 
§ 13 STYRELSENS SAMMANTRÄDEN 
Styrelsen sammanträder minst tre gånger per år på kallelse av ordföranden. Dessutom skall 
kallelse utfärdas, om det påkallas av annan ledamot i styrelsen. 
 
§ 14 STYRELSENS BESLUT 
Styrelsen är beslutsför enligt lagen om ekonomiska föreningar. Föreningen ska sträva efter att 
beslut fattas enligt samisk sed. 
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§ 15 RÄKENSKAPS- OCH VERKSAMHETSÅR 
Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. 
 
§ 16 REVISORER 
För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning väljs 
en revisor och en revisorssuppleant. De väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av 
nästa ordinarie föreningsstämma. 
 
§ 17 FÖRENINGSSTÄMMA 
Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång på tid och 
plats som styrelsen bestämmer. Extra föreningsstämma hålls, då styrelsen finner sådant 
behövligt, så ock då stämma skriftligen påkallas av revisorer. 
 
Föreningsstämman är beslutsför enligt lagen om ekonomiska föreningar. Föreningsstämman ska 
sträva efter att beslut fattas enligt samisk sed. 
 
§ 18 ÄRENDEN PÅ FÖRENINGSSTÄMMA 
På den ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas. 
 
1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Val av en eller två justerare. 
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
5. Godkännande av dagordningen. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt disposition av vinsten 

eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen. 
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 
9. Framställningar från styrelsen. 
10. Av medlem gjord framställning, som minst tre veckor före stämman skriftligen anmälts till 

styrelsen för behandling vid stämman. 
11. Bestämmande av arvode samt dagtraktamente och reseersättning för ledamöter av styrelse, 

arbetsutskott, valnämnd och revisorer samt för förhandlingsdelegater.  
12. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår. 
13. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen. 
14. Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen 
15. Val av revisor och revisorssuppleant. 
16. Val av ledamöter och suppleanter i valberedningen. 
17. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt lag eller föreningens stadgar. 
 
§ 19 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelsen ska innehålla de ärenden som ska förekomma på 
stämman. Kallelsen ska utfärdas minst fyra veckor före stämman. Särskild kallelse därutöver 
innefattande uppgift om vad som skall förekomma vid stämman utsändes senast 14 dagar före 
stämman.  
 
Kallelse till föreningsstämma ska ske via e-post till samtliga medlemmar. 
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§ 20 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 
Till extra föreningsstämma ska kallelse utfärdas inom två veckor från den dag då en sådan 
begäran kom in till föreningen. Kallelsen ska ske minst 14 dagar före stämman.  
Vid extra stämma må till beslut endast upptas ärende, som är angivet i kallelsen. Annat ärende 
må endast upptas till överläggning. 
 
§ 21 VALBEREDNING 
Valberedningen skall bestå av minst en ordinarie ledamot.  
 
Valberedningens uppgift är att ta emot och för stämman, eller i förekommande fall extra stämma, 
framlägga förslag med avseende på val enligt § 18 punkterna 13., 14., 15. och 16. 
 
Valberedningens förslag bör föreligga i så god tid att det kan utsändas samtidigt med särskild 
kallelse till stämman. 
 
§ 22 VINST 
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska behandlas enligt föreningsstämmans beslut. 
 
§ 23 STADGEÄNDRINGAR OCH UPPLÖSNING 
För ändring av dessa stadgar eller Viermie Ks upplösning erfordras antingen att samtliga 
närvarande medlemmar vid stämman förenar sig i beslut därom, eller att dylikt beslut fattas vid 
två på varandra följande stämmor, varav ett är ordinarie stämma, det senare minst en månad 
efter det förra, samt att beslutet vid den senare stämman biträdes med minst tre fjärdedelar av 
de avgivna rösterna. 
 
Om Viermie K upplöses ska eventullla tillgångar fördelas enligt beslut som tas på den stämma 
där upplösningen beslutas. 
 
§ 24 ÖVRIGT 
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar. 


