
Föreningen Jazz i Alingsås

Stadgar

§ 1 Klubben och dess uppgifter

Klubbens namn skall vara Föreningen Jazz i Alingsås. Klubben är en 
ideell sammanslutning av jazzintresserade i Alingsåsregionen och har 
som huvuduppgift att öka medlemmarnas möjligheter att lyssna på 
jazzmusik samt verka för ett aktivt musikliv inom klubben.

§ 2 Organisation

Klubben består av personliga medlemmar. Verksamhetsåret skall 
sammanfalla med kalenderåret. Beslutande organ är:

a) Årsmötet

b) Under verksamhetsåret den av årsmötet valda styrelsen.

§ 3 Medlemskap

Rätt att äga inträde har var och en med intresse för klubbens 
verksamhet. Medlemskap erhålles genom inbetalning av 
medlemsavgiften, som gäller för kalenderår. Medlemsavgiftens storlek 
bestämmes av styrelsen.

§ 4 Årsmöte

Årsmöte skall hållas under 1:a kvartalet, på tid och plats som styrelsen 
bestämmer. Medlemmarna skall kallas  genom annons senast 14 dagar 
innan. Styrelsen äger rätt att utlysa extra möte, om den så finner lämpligt
och skall göra det om minst hälften av medlemmarna så påfordrar. Vid 
röstning äger varje medlem, som erlagt stadgad medlemsavgift, 1 röst. 
Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Motion skall vara styrelsen tillhanda 
senast 1 vecka före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande att leda årsmötet.

2. Val av sekreterare för mötet.

3. Val av 2 justeringsmän.

4. Fråga om mötets behöriga utlysande.

5. Godkännande av dagordning.

6. Styrelse- och revisionsberättelser.



7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Val av ordförande, styrelseledamöter samt revisorer.

9. Val av valberedning.

10.Frågor och motioner.

§ 5 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 1 suppleant: ordförande som 
väljes för en tid av 1 år och fyra ledamöter som väljes på 2 år med 
växelvis utgående mandattid. Suppleanten väljes för en tid av 1 år. De 
fyra ledamöterna konstituerar sig med uppgifterna vice ordförande, 
sekreterare, kassör samt ledamot med allmänna uppgifter.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna deltar. Vid 
lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Styrelsen skall leda och samordna klubbens verksamhet i enlighet med 
de syften som stadgas i § 1 och de riktlinjer som årsmötet anger.

Styrelsen skall föra protokoll över sina sammanträden. Den skall också 
föra räkenskaper, som avslutas per kalenderår. Dessa skall 
sammanställas och i god tid före årsmötet tillsammans med 
verksamhetsberättelse och protokoll överlämnas till revisorerna.

§ 6 Revisorer

Årsmötet väljer 2 revisorer, som har till uppgift att granska styrelsens 
förvaltning och styrelsens räkenskaper. Revisorerna väljes på 1 år. De 
skall avge sin berättelse senast två veckor efter det att de mottagit 
stadgade handlingar.

§ 7 Ändring av stadgar

Beslut om stadgeändring skall fattas av ordinarie årsmöte och bifallas av 
minst 2/3 av deltagarna.

§ 8 Klubbens upplösning

Beslut om upplösning av klubben skall fattas av ordinarie årsmöte eller 
extra möte enligt § 4. Om så sker skall samtidigt fastställas hur 
föreningens tillgångar skall disponeras.
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