STADGAR FÖR FÖRENINGEN JAZZ I STRÄNGNÄS

1.

ÄNDAMÅL
Föreningen JAZZ I STRÄNGNÄS är en ideell organisation. Föreningen har till målsättning att inom
Strängnäs kommun öka förståelsen och sprida kännedom om jazzmusik.
Föreningen skall därvid bl.a. samverka med folkbildningsorganisationer eller på annat sätt föra ut
jazzmusiken till nya lyssnargrupper samt initiera och genomföra konsertarrangemang.
Klubben skall verka för att ge yrkesverksamma jazzmusiker arbete, samt praktisera lika betalning för alla
anställda musiker, vid konserter.

2.

ORGANISATION

2.1

2.5

Föreningens angelägenheter och förvaltning handhas av en styrelse bestående av ordförande, vice
ordförande, sekreterare, kassör och ett erforderligt antal ledamöter och suppleanter.
Styrelsen väljs för tiden från ett årsmöte till nästa årsmöte.
Årsmöte hålls under första halvåret.
Styrelsen är beslutsmässig då minst 2/3 av ordinarie ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den
mening som biträds av ordföranden utom vid val, då lotten avgör.
Styrelsen skall förnyas kontinuerligt så att ingen sitter längre än tre år på samma post.

3.

MEDLEMSKAP.

3.1

Årsmötet beslutar om föreningen skall anslutas till annan organisation och om sådan anslutning skall
upphöra.
Varje enskild person som stödjer föreningens syfte samt betalar årsavgift kan bli medlem. Årsmötet
bestämmer avgiftens storlek.
Ansökan om medlemskap kan göras muntligt eller skriftligen.
Det åligger varje medlem i föreningen att verka för föreningens sammanhållning
och utveckling, att följa stadgarna och med stöd av stadgarna fattade beslut samt att iaktta lojalitet mot
föreningen.
Vid inträde i föreningen erläggs en årsavgift vars storlek fastställs av årsmötet.
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4.

MÖTEN

4.1
4.2

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet och däremellan styrelsen.
Årsmöte skall hållas under första halvåret. Kallelse till årsmöte sker skriftligen till varje medlem senast en
månad före årsmötet.
Extra allmänt möte sammankallas om styrelsen så anser erforderligt eller då en tiondel av föreningens
medlemmar gjort skriftlig framställan härom till styrelsen.
Vid årsmöte och extra allmänt möte äger varje medlem en (1) röst. All röstning sker öppet, såvida ej mötet
annorlunda beslutar. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds
av ordföranden.
Motion skall ha kommit styrelsen tillhanda senast en vecka före utlyst möte.
På dagordningen för årsmöte förekommer:
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1. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Propositioner och motioner. .
7. Val av styrelse.
8. Val av två revisorer att till nästa årsmöte granska föreningens räkenskaper .
9. Tillsättande av valberedningskommitté.
10. Fastställande av årsavgiftens storlek.
11. Avslutning.
4.7
4.8

Årsmötets protokoll skall vara justerat och sänt till medlemmarna senast 30 dagar efter hållet årsmöte.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Om minst hälften av styrelsemedlemmarna skriftligen
så fordrar är ordföranden skyldig kalla till sammanträde inom 14 dagar.

5.

FÖRVALTNING OCH REVISION

5.1
5.2
5.3
5.4

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.
Föreningens räkenskaper skall föras per verksamhetsår.
Senast en månad före årsmöte skall samtliga för revisionen erforderliga handlingar
överlämnas till revisorerna som har att till årsmötet avge berättelse över sin granskning av räkenskaperna
och förvaltning. Revisionsberättelsen skall innehålla förslag om till-/eller avstyrkande av ansvarsfrihet.
Vid föreningens upplösning skall resterande medel fördelas på sätt som beslutas av det sista årsmötet.

6.

STADGEÄNDRING

6.

För ändring av dessa stadgar fordras, att beslut fattats vid ordinarie årsmöte och biträdes av minst två
tredjedelars majoritet. Därutöver fordras för beslutets
giltighet, att underrättelse om ärendet delgivits medlemmarna samtidigt med kallelsen till ifrågavarande
sammanträde.

