
Arrangörsföreningen FaluFolk musik & dans

STADGAR
Antagna på årsmötet XXXXX

§1 Föreningens namn är FaluFolk musik & dans.

§2 Föreningens mål är att verka för att sprida folklig dans, musik och sång, såväl
svensk som utländsk.

§3 Föreningen är religiöst och politiskt obunden.

§4 Styrelsen väljs av årsmötet och skall bestå av minst fem ledamöter, varav en väljs
som ordförande av årsmötet. Samtliga ledamöter väljs på ett år. Styrelsen skall leda
föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar. Styrelsen äger rätt att besluta
om minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§5 För granskningen av föreningens verksamhet väljer årsmötet två revisorer, och en
ersättare på ett år. Revisorerna skall till årsmötet lämna revisionsberättelse med
tillstyrkande eller avstyrkande om ansvarsfrihet för föreningens styrelse. Revisorerna
äger rätt att när som helst granska föreningens och dess funktionärers protokoll och
räkenskaper.

§6 Föreningens årsmöte äger rum senast i mars månad. Kallelse ska vara
medlemmarna tillhanda minst två veckor i förväg. Årsmötet är beslutsmässigt med
det antal medlemmar, som efter kallelse enligt stadgarna i vederbörlig ordning
infunnit sig till årsmötet. Ledamot av styrelsen har inte rösträtt i fråga om
ansvarsfrihet, revision eller val av revisorer.

§7 På årsmötet måste följande punkter finnas med på dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

4. Godkännande av dagordning

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. Verksamhetsberättelse



7. Kassarapport och revisionsberättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

9. Val av

a) Styrelseordförande
b) Övriga ledamöter till styrelsen (minst fyra)
c) Två revisorer och en ersättare

10. Val av valberedning

11. Fastställande av medlemsavgift för kommande kalenderår

12. Verksamhetsplan

13. Inkomna motioner och skrivelser

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutande

§8 Extra föreningsmöte skall hållas när styrelsen så beslutar eller när minst en
tiondel av medlemmarna begär det. Kallelse till extra möte skall ske enligt §6.

§9 Medlemskap i föreningen fås genom betald medlemsavgift. Alla medlemmar har
lika rösträtt på mötet. Vid omröstning har, vid lika röstetal, föreningens ordförande
utslagsröst.

§10 Beslut om ändring i stadgarna måste ske på två på varandra följande
föreningsmöten varav minst ett ska vara ett årsmöte, för att finna laga kraft.

§11 Beslut om upplösning av föreningen måste ha minst ¾ majoritet vid två på
varandra följande föreningsmöten, varav ett måste vara ett årsmöte.


