Stadgar för JAZZ I FLEN
Antagna på extra årsmöte 2014-01-12 samt ordinarie årsmöte 2014-02-16
§1

SYFTE
Klubbens syfte är att arrangera musikaktiviteter.

§2

VERKSAMHETSÅR
Klubbens verksamhetsår utgörs av ett kalenderår

§3

MEDLEM
Medlem i klubben är den som registrerat sig som medlem och uppfyller de kriterier
som uppställs i stadgarna och verkar för de beslut som tas av styrelse och årsmöte.
Medlem kan uteslutas om detta inte sker eller om medlem ej meddelar
kontaktuppgifter och/ eller ej är kontaktbar.

§4

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

§5

ÅRSMÖTE
Årsmöte hålls varje år innan utgången av mars månad.
Kallelse skall ske 30 dagar innan mötet.
All röstning sker öppet och beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har
mötets ordförande utslagsröst. Vid personval sker sluten omröstning om så begärs.
Vid årsmötet får endast föranmälda frågor på dagordningen avgöras.
Ekonomiska handlingar såsom verifikationer, resultat/balans rapporter och motioner
samt verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och nomineringar till personval skall
hållas tillgängliga på plats som anges i kallelsen till årsmöte.
Följande punkter skall minst förekomma på dagordningen
1 Godkännande av kallelse och dagordning
2 Upprättande av röstlängd
3 Val av mötes ordförande och mötes sekreterare
4 Val av justeringsman/kvinna och tillika rösträknare
5 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
6 Revisorernas berättelse i förekommande fall
7 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
8 Godkännande av styrelsens verksamhetsplan
9 Fastställande av medlemsavgift innevarande verksamhetsår
10 Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter
11 Val av revisor i förekommande fall
12 Behandling av motioner som skall vara styrelsen tillhanda före årsskiftet
13 Övriga frågor av icke beslutande karaktär.

§6

TECKNINGSRÄTT
Rätt att i klubbens namn skriva under handlingar som rör ekonomiska åtaganden,
avtal och skrivelser har ordföranden och kassören var för sig

§7

ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Protokoll skall vara justerat och tillgängligt för medlemmar inom 20 dagar och delges
på plats och sätt som årsmötet beslutar

§8

STYRELSE OCH REVISORER
Styrelsen består av Ordförande och Kassör samt ytterligare 1 till 4 ordinarie ledamöter.
Samtliga ledamöter väljes på 2 år varav hälften vartannat år.
Revisor samt revisorssuppleant väljes på ett år.
Samtliga personval skall baseras på av medlemmarna inskickade nomineringar.
Nomineringar skall beredas av styrelsen och vara styrelsen tillhanda före årsskiftet.
Alla nomineringar skall redovisas i samband med kallelsen till årsmöte.

§9

STYRELSENS SAMMANTRÄDEN
Styrelsen sammanträder minst 2 gånger per år.
Ordförande är sammankallande och kallelse skall ske senast 2 veckor innan mötet.
Om samtliga styrelseledamöter så beslutar behöver inte kallelsetiden beaktas.
Styrelsen är beslutsför om 3 ledamöter är närvarande.
Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

§10

EXTRA STÄMMA
Styrelsen kan sammankalla till extra stämma om så anses befogat och tillika är
styrelsen skyldig att sammakalla till extra stämma om lägst 10 medlemmar så begär.
Kallelse och protokoll skall ske på samma sätt som vid ordinarie årsmöte.
Agendan skall avspegla berörd fråga/frågor och material hållas tillgängligt enl. kallelse

§11

STADGEÄNDRINGAR
För ändring av eller tillägg till dessa stadgar fordras beslut vid två på varandra följande
föreningsstämmor varav ett skall vara ett ordinarie årsmöte. Tiden mellan dessa två
möten skall vara minst en månad Vid det andra mötet krävs två tredjedelar majoritet.

§12

KLUBBENS UPPLÖSANDE
Beslut om klubbens upplösande kan endast fattas av två på varandra följande
föreningsstämmor varav ett skall vara ordinarie ett årsmöte. Tiden mellan dessa två
möten skall vara minst en månad. Vid det andra mötet krävs två tredjedelar majoritet.

