
SVENSKA	FÖRBUNDET	

FÖR	PUERI	CANTORES	(Pueri	Cantores	Sverige)	

	

STADGAR	(kortform)	
 

Den fullständiga versionen av stadgarna innehåller referenser till den internationella federationens stadgar. 

 

Art.	1		 Namn,	syfte	och	sammansättning	
Pueri Cantores Sverige – Svenska Förbundet för Pueri Cantores – är en körorganisation för 
Katolska kyrkans barn- och ungdomskörer, gosskörer och flickkörer i Sverige i enlighet med 
de krav som den Internationella Federationen för Pueri Cantores (FIPC) ställer på en 
nationell federation. 

Alla sådana körer i Sverige kan ansöka om medlemskap i Förbundet genom att fylla i intresseanmälan 
(bilaga 1). Fråga om medlemskap behandlas av Förvaltningsrådet, som också beslutar i ärendet. 

Körer från andra kyrkor eller kristna samfund som inte äger full gemenskap med Katolska Kyrkan kan 
ansöka om och beviljas adjungerat medlemskap. 

Körförbund från andra kyrkor eller kristna samfund som inte äger full gemenskap med Katolska 
Kyrkan välkomnas som samarbetspartners enligt Art. 1c. 

Art.	2		 Skyddspatron	
S:t Dominic Savio erkändes som skyddspatron för den Internationella Federationen för Pueri 
Cantores i ett brev av Påven Pius XII av den 8 juni 1956. 

Svenska Förbundet för Pueri Cantores vördar S:t Dominic Savio som skyddspatron för unga 
sångare med firningsdag 9 mars. 

Art.	3		 Beroende	av	kyrklig	myndighet	
Pueri Cantores Sverige är såsom nationell federation underordnad biskopen av Stockholms 
Katolska stift. 

Art.4		 Sångarna	av	Träkorset	–	Petit	Chanteurs	/	Pueri	Cantores	
Pueri Cantores Sverige ska uppmuntra bildandet av barnkörer i Kyrkan för att verka i samma 
anda som " Petits Chanteurs". 



Art.	5		 Federationens	syften	
Pueri Cantores Sverige ska tillämpa den internationella federationens syften inom 
Stockholms Katolska stift och förverkliga dem på ett sätt som är anpassat till förhållandena i 
Sverige. 

Art.	6	 Verksamhetsutövning	
Pueri Cantores Sverige knyter an till FIPC:s verksamhetsutövning genom att 

• upprätta en svensk hemsida på Internet för att ge spridning åt information från FIPC och 
underlätta för körernas inbördes kontakt  

• initiera och medverka till att organisera nationella och regionala körsamlingar i samarbete 
med lokala körer och församlingar 

• upprätta och odla goda relationer till KLN, Kyrkans Liturgiska Nämnd. 

Art.	7		 Huvudkontor	
Pueri Cantores Sverige har sitt säte där förbundsordföranden är folkbokförd. 

Löpande administration sköts av förvaltningsrådets funktionärer där de har sin hemvist. 

  CENTRALA ORGAN 

De centrala organen för Pueri Cantores Sverige – Svenska Förbundet för Pueri Cantores  – är 
i enlighet med svensk föreningssed: 

 Förbundsstämma (ordinarie och extra), 

 Förvaltningsråd (styrelse), 

 de utskott / arbetsgrupper som Förvaltningsrådet utsett,  

 Revisorerna samt  

 Valberedningen 

Art.	8		 Generalförsamlingen	
Förbundsstämman är högsta beslutande organ för Pueri Cantores Sverige – Svenska 
Förbundet för Pueri Cantores.  

Den består av ombud från medlemskörerna (två ombud per medlemskör, vanligen 
körledaren samt en annan vuxen med ledaransvar i kören) samt förvaltningsrådet.  Körerna 
ska själva utse sina ombud på sätt som kören själv väljer beroende på organisationsform. 

Varje närvarande ombud från körer med fullt medlemskap har rösträtt. Ombud från körer 
med adjungerat medlemskap har yttranderätt men ej rösträtt. Förvaltningsrådets ledamöter 
har dock inte rösträtt vid val av revisorer och röstning om ansvarsfrihet. 

Förbundsstämman sammanträder vartannat år, tidigast 1 maj och senast 15 oktober. 

Information om förbundsstämma tillställs medlemskörerna senast fyra månader i förväg.  

Motioner skall skriftligt vara förvaltningsrådet tillhanda senast två månader i förväg.  

Skriftlig kallelse till förbundsstämman med dagordning och handlingar till förbundsstämman, 
inkluderande inkomna motioner med förvaltningsrådets yttrande, utsänds senast en månad i 
förväg. 



Omröstning sker öppet om ej annat begäres.  

Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör. 

 
Vid ordinarie förbundsstämma skall dagordningen innehålla följande: 

 1. Val av mötesfunktionärer 

 2. Val av protokolljusterare 

 3. Fastställande av dagordning 

 4. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 

 5. Godkännande av kallelse till mötet 

 6. Framläggande av verksamhets- och revisionsberättelse 

 7. Fastställande av resultat- och balansräkning 

 8. Ansvarsfrihet för förvaltningsrådet  

 9. Val av förbundsordförande och vice ordförande 

 10. Val av sekreterare, kassaförvaltare och två övriga ledamöter 

 11. Val av förslag till kyrklig rådgivare 

 11. Val av två revisorer och suppleanter för dessa 

 12. Val av valberedning 

 13. Behandling av motioner 

 14. Verksamhetsplan och budget 

 15. Fastställande av medlemsavgift 

 16. Övriga i förväg anmälda ärenden 

 
Extra förbundsstämma kan hållas efter beslut av förvaltningsrådet  eller efter skriftlig  

framställning från minst en tredjedel av medlemmarna. 

Extra förbundsstämma fattar beslut endast i frågor för vilket det utlysts. 

Nyvalda styrelseledamöter och andra funktionärer tillträder omedelbart. 

Art.	9		 Förvaltningsråd	(”styrelse”)	
Förvaltningsrådet för Pueri Cantores Sverige består av sju personer:  

förbundsordförande, vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare, två övriga ledamöter 
samt den kyrkliga rådgivare som efter förslag från förbundsstämman utses av Biskopen.  

Ombud för adjungerade körer är inte valbara till styrelsen. 

Ledamöternas resp. ansvarsområden är av samma art som resp. ledamot i FIPC:s 
förvaltningsråd. 

Mandattiden är två år. Ledamot kan omväljas obegränsat antal gånger. 

Förvaltningsrådet får till sina sammanträden kalla adjungerade ledamöter. 



Förvaltningsrådet sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst två 
ledamöter.  

Det är beslutsmässigt då minst tre av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. Vid sammanträde förs protokoll. 

Förvaltningsrådet  kan när som helst vid behov utse utskott eller arbetsgrupper för 
avgränsade projekt. 

Art.	10	 Revisorer	för	räkenskaperna	
Förbundsstämman utser för nästa tvåårsperiod två revisorer med suppleanter för att 
granska förbundets räkenskaper samt styrelsens förvaltning. 

Förbundets räkenskapsår löper 1 januari till 31 december.  

Styrelsen skall före den 1 mars till revisorerna överlämna uppgift om förbundets ekonomiska 
ställning samt för revisionen nödvändiga handlingar 

Förbundsstämman utser en valberedning bestående av tre personer. 

Art.	11		Ekonomiska	tillgångar	
Pueri Cantores Sverige skall drivas utan vinstintresse. Förbundet kan samla ekonomiska 
tillgångar på samma basis som FIPC enbart för att användande i den egna verksamheten 
eller för att likvärdigt stödja medlemskörers verksamhet. 

Art.	12		Federationens	varaktighet	och	upplösning	
För upplösning av Svenska Förbundet för Pueri Cantores fordras beslut med två tredjedelars 
majoritet på ordinarie förbundsstämma. 

Kvarvarande tillgångar efter upplösning fördelas mellan medlemskörerna. 

Art.	13		Kungörelse	av	stadgarna	och	ev.	modifieringar	
Dessa stadgar för Pueri Cantores Sverige - Svenska Förbundet för Pueri Cantores - träder i 
kraft när de godkänts av Biskopen av Stockholm. 

Ändringar av stadgarna måste föreläggas Biskopen för godkännande innan de kan träda i 
kraft. 
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