
Stadgar för föreningen Läsvärlden 
 
Stadgar 
 
§ 1. Namn 
Föreningens namn är Läsvärlden 
 
§ 2. Föreningens ändamål 
Föreningen har till ändamål är att verka för ökad högläsning för barn och unga inom familj, 
förskola/skola samt i samhället i stort genom att sprida kunskap om, och engagemang för, 
högläsningen värden och effekter. 
Detta görs genom påverkan och opinionsbildning, spridande av relevanta data samt genom 
att organisera volontärverksamhet för högläsnings-träffar och liknande.   
 
§ 3. Antagande av stadgar och bildande.  
Beslut om att anta föreningens stadgar samt bilandet av föreningen.  
 
§ 4. Arbetsmetoder 
Läsvärlden arbetar aktivt för att sprida kunskap och engagemang kring högläsningens 
positiva effekter för barn och unga.  
 
Detta gör föreningen genom att:  

• Fånga upp och sprida relevanta data och studier.  
• Bedriva kampanjer och informationsinsatser mot familj och 

skola/förskola/myndigheter.  
• Utse, organisera och involvera läsambassadörer.  

 
Läsvärlden kommer även att organisera högläsningstillfällen i samverkan med volontärer, 
bibliotek, skola, andra föreningar.  
 
§ 5. Regler för hur Läsvärlden ska bedrivas 
Läsvärlden har sitt säte i Stockholm och är en politisk och religiöst oberoende förening riktad 
mot föräldrar/familjer, skola och makthavare, i syfte att öka barns och ungas språkliga 
förmåga, läsintresse och intresse för litteratur, oavsett socialgrupp, ursprung, etc.  
 
Årsmöte och extra årsmöte är organisationens högsta beslutande organ. Styrelsen ansvarar 
för att beslut som fattats vid årsmöte och extra årsmöte genomförs och ansvarar för 
organisationens ekonomi och verksamhet. Organisationen ska ha ett sekretariat med uppgift 
att verkställa styrelsens beslut och att i övrigt sköta den löpande verksamheten. 
 
§ 6. Medlemskap 
Var och en som delar Läsvärldens värderingar kan bli medlem genom att årligen 
betala den medlemsavgift som årsmötet fastställt.  
Medlemskapet är individuellt och gäller kalenderår.  
Medlem kan avsluta sitt medlemskap genom att meddela detta till Läsvärldens 
kansli. 
 



§ 7. Ansökan om medlemskap 
Ansökan om medlemskap sker tillsammans med betalning via t ex hemsida eller Swish.  
 
§ 8. Utträde: 
Medlemskapet i föreningen gäller per kalenderår. Utträde sker när medlem anmäler detta 
till Läsvärlden. 
 
§ 9. Medlemsavgiften 
Inträdesavgift om 200 kr betalas vid inträde. Medlemsavgiften är årlig och fastställs av 
årsmötet. 
 
§ 10. Årsmöte 
Ärenden skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen 
senast 28 dagar i förväg, undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av 
stadgar, eller föreningens upplösning. 
 
Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen. Årsmötet 
skall hållas varje år i juni och är Läsvärldens högsta beslutande organ. 
 
Vid varje ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas: 
1. Årsmötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av ordförande och protokollförare 
4. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna 
5. Fastställande av dagordning 
6. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse 
7. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Fastställande av årsavgifter 
10. Val av ordförande 
11. Val av styrelse 
12. Övriga frågor 
13. Årsmötets avslutande 
 
§ 11. Rösträtt vid årsmöte: 
Varje medlem har lika yttrande-, förslags- och rösträtt. 
Alla medlemmar i Läsvärlden har en röst var på årsmötet som hålls via webben. 
Alla medlemmar har rätt att lämna motion till årsmötet och detta ska göras senast tre 
veckor före årsmötet. Två veckor innan årsmötet skall en kallelse samt påminnelse 
skickas ut. 
 
§ 12. Styrelsen 
Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen skall 
bestå av två ledamöter och en suppleant. Styrelsens ordförande väljs på ett år. Styrelsen 
sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när över hälften av 
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.  
 



§ 13. Styrelsens åligganden m.m. 
Styrelsen består av ordförande samt minst två ledamöter. Utöver dessa kan upp till 
två suppleanter väljas. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och de 
befattningshavare som behövs.  
 
§ 14. Föreningens ledning 
Det åligger ordföranden att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och leda 
styrelsens arbete samt att avgöra enklare ärenden som kan avgöras utan att styrelse eller 
arbetsutskott inkallas. 
 
§ 15. Räkenskaper och revision 
Läsvärldens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Förvaltning och räkenskaper ska 
granskas av en revisor som kommer att utses under Läsvärldens första verksamhetsår.  
 
§ 16. Stadgeändring 
Ändring av stadgarna görs på årsmötet. 
 
§ 17. Föreningens upplösning 
Föreningen kan inte upplösas med mindre än att två på varandra följande ordinarie 
årsmöten så beslutar, med på vardera årsmöte minst tre fjärdedels majoritet. 
Fördelningen av föreningens tillgångar vid upplösningen beslutas av stämman och 
de ska disponeras på ett sätt som överensstämmer med föreningens ändamål. 
 
§ 18. Tolkning av stadgarna 
Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening, tills frågan avgjorts av 
årsmötet. 
 
§ 19. Styrelsen 
Beslut fattades om att styrelsen ska bestå av 3 stycken ordinarie ledamöter.   
 
Namn: Patrik Haggren (Ordförande) 
Personnummer: 670902-4035 
Adress: Skogsvägen 16  
Postadress: 177 40 Järfälla 
Telefon: 0721 74 80 10 
E-post: patrik.haggren@gmail.com 
 
Namn: Åsa Haggren (Ledamot) 
 
Namn: Cajsa Haggren (Ledamot) 
 
§ 29. Firmatecknare 
Beslutades att till firmatecknare välja Patrik Haggren.  
 
 
Antagna vid årsmöte 2022-01 -14 
 


