
  
Stadgar för Stockholms språklärareförening	  

 
§ 1 
Språklärareföreningen är en lokalavdelning till Språklärarnas riksförbund som har till 
ändamål att främja undervisningen i språk. I detta syfte skall lokalföreningen i enlighet och 
samverkan med riksförbundet  

• hävda språkundervisningens ställning  
• verka för förbättrade undervisningsmetoder och läromedel 
• verka för kvalitativ kompetensutveckling för språklärare i Stockholmsregionen 

 
§ 2 
Medlemskap i Stockholms språklärareförening betyder automatiskt medlemskap i 
Språklärarnas riksförbund. Medlemskapet står öppet för varje blivande, nu verksam eller före 
detta lärare i språk eller modersmål på alla nivåer samt för alla som vill stödja förbundets 
målsättningar. Medlem erlägger fastställd avgift till riksförbundet. 
 
§ 3 
Stockholms språklärareförening ska årligen hålla årsmöte.   
Kallelse till årsmötet skall utgå minst två veckor i förväg. Det sker i ett mailutskick till 
medlemmarna och genom information på Språklärarnas riksförbunds hemsida under fliken 
Stockholms lokalavdelning, där tid och plats för årsmötet meddelas. 
 
§ 4 
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare och justeringsperson 
2. Fråga om mötets behöriga utlysande 
3. Verksamhetsberättelse över det gångna året och redogörelse för föreningens ekonomi 
4. Val av styrelse 
5. Övriga ärenden 
 
§ 5 
Styrelsen ska bestå av minst sex och som mest 10 ledamöter, inklusive suppleanter, och är 
beslutsmässig om minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst. 
 
§ 6 
Ledamot av styrelsen väljs på två år med möjlighet till omval. Enskild medlem nominerar 
ledamöter i styrelsen och suppleanter. Valda ledamöter tillträder omedelbart, i enlighet med 
årsmötets beslut. Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår. 
 
§ 7 
Föreningens stadgar kan ändras endast genom beslut som uppnår två tredjedels majoritet vid 
ordinarie årsmöte. Förslag till stadgeändring ska anges i kallelsen till årsmötet. 
 
§ 8 
Stockholms språklärareförening kan upplösas om beslut om detta fattas vid två på varandra 
följande möten med minst en månads mellanrum. Vid det möte som sist hållits ska beslutet ha 
bifallits av minst tre fjärdedelar av de röstande. Lokalföreningens tillgångar tillfaller med 
omedelbar verkan Språklärarnas riksförbund.  
 
 
Stadgarna för Stockholms språklärareförening, lokalavdelning i Språklärarnas riksförbund 
antogs vid årsmötet den 5 februari 2015.  
 	  


