STADGAR för Umeå Folkmusikförening
(reviderade 1994, 2001, 2003, 2007, 2010 och 2015)
§1

MÅLSÄTTNING
Umeå folkmusikförening har till målsättning;
att över generationsgränserna skapa ett intresse för folkmusik och
folkdans från vårt land och andra länder
att verka för och utveckla festivaler och andra årligen återkommande
evenemang och deras kringaktiviteter

§2

MEDLEMSKAP
Medlem är den som betalt stadgad medlemsavgift.

§3

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften bestämmes av årsmötet.

§4

STYRELSE
Mom 1
Föreningens verksamhet leds av styrelse, som väljs av årsmötet och
består av minst fyra ledamöter; ordförande, sekreterare och kassör, vice
ordförande – samt ytterligare de ledamöter och ersättare som årsmötet
beslutar.
Mom 2
Mandattiden för samtliga ledamöter enligt moment 1 skall vara två år.
För att undvika att alla styrelsemedlemmar byts ut samtidigt väljs
ordförande och sekreterare samt hälften av ledamöterna udda år medan
vice ordförande och kassör samt resten av ledamöterna väljs jämna år.
Valberedningen föreslår antal övriga ledamöter och ersättare.
Mom 3
Styrelsen bör sammanträda minst två gånger per termin.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är
närvarande. Vid lika röstetal gäller lottning.
Mom 4
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. En justerare skall
utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
Styrelseprotokollen bör finnas tillgängliga på föreningens möten.
Mom 5
Föreningens styrelse åligger
att som beslutande organ leda föreningens arbete mellan
föreningens års- och föreningsmöten
att föra föreningens talan
att besluta i alla ärenden av löpande eller brådskande art.
Mom 6
Ordförande åligger
att leda styrelsesammanträden och föreningsmöten.
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Mom 7
Sekreteraren åligger
att föra protokoll vid styrelsesammanträden och
föreningsmöten och svara för att delgivning
av dessa sker enligt årsmötets respektive styrelsens beslut
att svara för föreningens korrespondens i samråd med
ordföranden.
Mom 8
Kassören åligger
att sköta föreningens räkenskaper och bokföring
att svara för föreningens medlemsregister
att upprätta bokslut i god tid före årsmöte
Mom 9
Ordföranden och kassören äger var för sig rätt att teckna föreningen i
löpande ekonomiska transaktioner
§4

ÅRSMÖTE OCH FÖRENINGSMÖTE
Mom 1
Årsmöte skall hållas senast 15_februari varje år
Mom 2
Vid årsmöte skall förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av föredragningslista
3. Mötets behöriga utlysande
4. Val av mötesfunktionärer:
a) ordförande
b) sekreterare
c) två justerare -tillika rösträknare - att jämte ordföranden justera
protokollet
5. Verksamhetsberättelse
6. Revisionsberättelse
7. Styrelsens ansvarsfrihet
8. Motioner
9. Eventuella förslag från styrelsen
10. Avgifter
11. Budget
12. Antal övriga ledamöter i styrelsen
13. Val av
a) styrelse
b) två revisorer och två ersättare
c) valberedning jämte ersättare
14. Mötets avslutande
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Mom 3
Medlem har förslags- och rösträtt endast om vederbörlig medlemsavgift
erlagts för föregående verksamhetsår Varje medlem har en röst. Röst
måste avges personligen vid mötet.
Mom 4
Enkel majoritet tillämpas med undantag av vad som stadgas i § 7 och §
8. Öppen votering företages om ej annat beslutas. Vid val skall beslut
om öppen votering vara enhälligt. Vid lika röstetal gäller lottning.
Mom 5
Skriftlig kallelse och förslag till föredragningslista skall utsändas minst
tre veckor före årsmöte.
Mom 6
Till föreningsmöte skall kallas om minst 10 föreningsmedlemmar så
kräver.
§6

REVISION OCH RÄKENSKAPER
Mom 1
Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Mom 2
Styrelsens förvaltning och kassörens räkenskaper skall granskas av två
revisorer, valda av årsmötet. Revisorerna skall till årsmötet avgiva
revisionsberättelse.

§7

STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar skall, för att vinna stadgeenlig kraft,
godkännas med minst 2/3 majoritet av två på varandra följande
föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte.

§8

FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Mom 1
Beslut om upplösning fattas med minst 2/3 majoritet av två på varandra
följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte.
Mom 2
Skulle föreningen upplösas skall beslut om disposition av
föreningens tillgångar fattas vid föreningens sista möte.

