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Stadgar för Arboga Musikförening
§1.
Föreningen skall verka till förmån för alla musikintresserade innevånare (musikkonsumenter)
i Arboga kommun.
§2.
Genom föreningen skall kommuninnevånarna ges möjlighet att påverka utbudet av musikalisk
underhållning så att det blir så varierande och brett som möjligt.
§3.
Föreningen skall i möjligaste mån förlägga musikutbudet på ett sådant sätt att koncentration
eller dubblering med konkurrerande idrotts-, politiskt, kulturellt, kommersiellt eller annat
evenemang undviks.

Föreningen är ideell och opolitisk.

§4.

§5.
Medlemskap i föreningen är öppet för alla som är intresserade av musikalisk underhållning.
§6.
För medlemskap i föreningen krävs en årlig medlemsavgift.
§7.
Medlemsavgiftens storlek bestäms vid årsmötet.
§8.
Medlemskap i föreningen skall medföra förmån vid minst ett årligt evenemang.
§9.
Verksamhetsåret skall vara från och med 1 januari till och med 31 december.
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Årsmötet utser valberedning.

§10.

§11.
Ordinarie styrelsemedlemmar skall erhålla ett årligt arvode. Arvodets fördelning och belopp
bestäms vid årsmötet.
§12.
Föreningen skall ha en styrelse på minst 5 ordinarie ledamöter bestående av:
-

ordförande vald på 1 år,

-

kassör vald på 2 år,

-

sekreterare vald på 2 år,

-

1:e ledamot vald på 2 år,

-

2:e ledamot vald på 2 år,

-

suppleant till 1:e ledamot vald på 1 år,

-

suppleant till 2:e ledamot vald på 1 år,

§13.
Årsmötet skall utse två revisorer vilkas uppgift skall vara att till årsmötet ha granskat
föreningens bokslut och upprätta revisionsberättelse.

Årsmötet skall utse två revisorssuppleanter.

Vice ordförande utses inom styrelsen.

§14.

§15.

§16.
För att styrelsen skall vara beslutsmässig krävs att ordförande samt ytterligare tre av
styrelsens ordinarie ledamöter är närvarande.
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§17.
Vid lika röstetal skall ordföranden ha utslagsröst.
§18.
Ordförande och kassör skall var för sig teckna firma.
§19.
Föreningens styrelse väljs vid årsmöte och skall ha mandat till nästa årsmöte.
§20.
Föreningen skall ha ett eller flera verkställande utskott (arbetsgrupp/arbetsgrupper) som
ombesörjer de praktiska arbetsuppgifter som styrelsen och/eller årsmötet beslutat om.
§21.
Föreningens styrelse och/eller årsmöte skall utse verkställande utskott, deras uppgifter och
sammansättning.
§22.
Minst 4 protokollförda styrelsemöten skall hållas per år.

Denna oaragraf har utgått.

§23.

§24.
Senast tre månader efter kalenderårets slut skall årsmöte hållas.
§25.
Kallelse till årsmötet skall vara utlyst genom annons senast två veckor innan mötet.
§26.
Vid årsmötet skall styrelsen presentera årsberättelse.
§27.
Revisionsberättelsen skall vara klar och tillgänglig senast en vecka före årsmötet.
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§28.
Senast tre månader efter kalenderårets slut skall:
-

årsbokslut,

-

revisionsberättelse,

-

verksamhetsberättelse,

-

protokoll från årsmöte

redovisas för Arboga kommuns fritids- och kulturnämnd.
§29.
Ändring av dessa stadgar eller beslut om föreningens upphörande kan endast göras efter det
att styrelsen erhållit ett skriftligt förslag till årsmötet senast en månad före årsmötet.
Föreslagen ändring eller beslut om föreningens upphörande träder i kraft om föreslaget
godkänts med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten varav ett skall vara
årsmötet.
§30.
Om föreningens verksamhet upphör skall eventuella ekonomiska och övriga tillgångar tillfalla
Arboga kommun.
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