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Instruktion för kör som vill bli medlem i UNGiKÖR och vill bli förening  
För att kören ska bli fullvärdig medlem och få tillgång till alla våra medlemsförmåner 
behöver den vara en förening.  

 

Följ vår beskrivning här: 

Steg 1. Bilda förening 
A Tillsätt en grupp (interimsstyrelse)som tillfrågar personer om att sitta i styrelsen (antalet bestämmer 

ni – men minst 4 personer), läser igenom stadgarna, gör ev ändringar som passar er verksamhet och 

förbereder årsmötet. 

B Meddela kören (kallelse)senast två veckor innan att det är dags för ett första årsmöte. Det kan man 

ha på en körövning. 

På vår hemsida finns de papper ni behöver för mötet: 

 Första årsmötet – förslag till dagordning. Kopiera så att alla får var sitt ex. 

 Första årsmötet – protokollmall: Årsmötet väljer en sekreterare för mötet som fyller i 

protokollmallen under mötets gång. Mallen är ett stöd för er, ni behöver inte använda den. 

 Stadgar för kör – UNGiKÖR har tagit fram ”stadgar för kör”. Ni kan använda dem som de är 

eller ändra om det behövs för att bättre passa er verksamhet.  

 Mall för verksamhetsplan – här fyller ni i era planer för körens verksamhet fram till nästa 

årsmöte. 

C Genomför Första årsmötet 

 

D Ha ert första styrelsemöte (konstituerande möte) i direkt anslutning till årsmötet där ni utser vem 

som ska vara sekreterare, kassör och ledamot. Ni ska också utse två firmatecknare, dvs de som 

ansvarar för körens kassa. Det kan vara kassören och en utanför styrelsen, t ex dirigenten eller en 

förälder.  På vår hemsida finns ”Konstituerande styrelsemöte” som ni följer.  Ni har nu bildat förening 

och kan gå med i UNGiKÖR. 
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Steg 2. Bli medlemsförening i UNGiKÖR 

Skicka in följande: 

 Er förenings stadgar  

 Ert årsmötesprotokoll  

 Er medlemslista – med alla körmedlemmars namn, adress och födelseår. 

 Er medlemsansökan– varje körmedlem ska skriva under på att han/hon vill vara med i 

kören/föreningen. 

Till adressen: 

UNGiKÖR 

Box 310 36 

400 32 Göteborg 

 

När detta är inskickat får ni ett startbidrag på 1000 kr och sedan årligen ett verksamhetsbidrag grundat 

på antalet medlemmar och möjlighet att söka rese- och projektbidrag. 

Kassören i föreningen behöver ha kontakt med UNGiKÖRs kansli, bl a måste det finnas ett konto att 

sätta in verksamhetsbidraget på. 

 

Steg 3. Fortsättningen med UNGiKÖR 
Varje år håller ni årsmöte och senast 30 nov skickar ni in ”de 4 dokumenten”: 

Årsmötesprotokoll  

Verksamhetsberättelse 

Medlemslista - med alla körmedlemmars namn, adress och födelseår. 

Medlemsansökan - varje körmedlem ska skriva under på att han/hon vill vara med i kören/föreningen. 

 

OBS: Om ni har årsmöte på våren skickar ni årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse direkt 

efter årsmötet. 

 

Verksamhetsbidrag skickas sedan automatiskt till er ca 15 februari. 
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Välkommen som medlemskör! 

Har ni frågor? Kontakta vårt kansli: 

Telefon 031-712 54 02 

Mail info@ungikor.se 

Adress UNGiKÖR 

 Box 310 36 

 400 32 Göteborg 

TIPS! 

Ni väljer själva hur ert verksamhetsår ska ligga. Antingen 1 Jan – 31 dec (kalenderår) eller 1 juli-

30 juni (läsår). 

 

Så här kan ett år med UNGiKÖR se ut… 

 

…när verksamhetsår är kalenderår (1 jan-31 dec): 

15 feb Verksamhetsbidrag betalas ut av UNGiKÖR 

Feb-mars Årsmöte – skicka därefter in årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse. 

April-maj Styrelsemöte*) 

Sept-nov Styrelsemöte*) 

30 nov Skicka de ”4 dokumenten” 

 

 

…när verksamhetsår är läsår (1 juli-30 juni): 

Sept-okt  Årsmöte 

Okt-nov Styrelsemöte*) 

30 nov Skicka de ”4 dokumenten” 

15 feb Verksamhetsbidrag betalas ut av UNGiKÖR 

Mars-maj Styrelsemöte*) 

 

*)Antal styrelsemöten bestämmer ni själva beroende på verksamheten. 
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