STADGAR
för
Stockholm Jazz Society

1. Föreningens firma och ändamål
Föreningens firma är Stockholm Jazz Society
Stockholm Jazz Society är en politiskt obunden ideell och kulturell sammanslutning av
personer, som verkar för bevarandet av jazzmusik och dess historia. Föreningens uppgift är att
tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. För att fullgöra denna uppgift har Stockholm
Jazz Society;
- att värna om och utveckla samhörigheten mellan föreningens medlemmar
- att bedriva studier om och främja forskningen kring jazzmusik
- att samverka med organisationer med liknande syften.
2. Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.
3. Beslutande organ
Högsta beslutande organ inom föreningen är årsmötet. Den omedelbara ledningen av
föreningens verksamhet handhas av föreningens styrelse, som är dess verkställande organ.
4. Villkor för medlemskap
Föreningen må bevilja inträde åt envar person som har intresse för jazzmusik och dess
historia.
5. Ansökan och beviljande av medlemskap
Ansökan om medlemskap i föreningen inges till föreningsstyrelsen. Ansökan behandlas av
styrelsen som med till- eller avstyrkande avger yttrande till den sökande personen.
6. Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställes av årsmötet.
7. Medlems åligganden
Det åligger medlem;
- att i behörig tid inbetala beslutade avgifter
- att hålla föreningsstyrelsen underrättad om viktigare frågor av intresse för övriga
föreningsmedlemmar.
8. Utträde
Anmälan om utträde inlämnas till styrelsen.
Erlagda avgifter återbetalas ej.
9.

Ekonomi och förvaltning
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara från den 1 juli t.o.m. 30 juni.
Räkenskaperna skall ställas till revisors förfogande senast 30 dagar före ordinarie årsmöte.
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10. Ordinarie årsmöte
Föreningens årsmöte hålls under oktober och på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse innehållande uppgifter om tidpunkt och lokal för årsmöte tillställes medlemmarna
skriftligen minst 14 dagar före årsmötet
11. Extra årsmöte
Extra årsmöte sammankallas när styrelsen så finner erforderligt eller då minst en fjärdedel av
föreningens medlemmar gör skriftlig framställan till styrelsen härom. Mellan ordinarie och
extra årsmöte skall minst 30 dagar skilja. Kallelse skall tillställas medlemmarna skriftligen
senast 14 dagar före extra årsmöte och innehålla en redogörelse för det eller de ärenden som
skall behandlas. Andra ärenden får ej upptagas till behandling under extra årsmötet.
12. Röstning vid årsmöte
Varje medlem har en röst. Medlem må utöva sin rösträtt genom ombud, som skall lämna
skriftlig fullmakt på årsmötet vilket noteras i röstlängd. Vid lika röstetal har
mötesordföranden utslagsröst.
13. Ärenden vid årsmöte
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordningen
6. Justering av röstlängd
7. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
8. Styrelsens årsredovisning
9. Revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Förslag till budget
14. Fråga om arvoden åt styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår
15. Behandling av styrelsens förslag
16. Behandling av inkomna motioner
17. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
18. Val av styrelseledamöter och suppleanter
19. Val av ordförande för ett år
20. Val av revisor och revisorssuppleant/er
21. Val av valberedning
22. Övriga frågor
23. Avslutande
Dagordning vid extra årsmöte skall bestå av punkterna 1-7 ovan, samt de ärenden som
angivits i kallelsen. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som angetts i kallelsen.
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14. Ärenden för årsmöte
Förslagsrätt tillkommer styrelsen. Motionsrätt tillkommer medlem. Skriftlig motion skall vara
styrelsen tillhanda senast 40 dagar före årsmötet. Det åligger styrelsen att avge yttrande över
inkommen motion. Styrelsens förslag, inkomna motioner samt valberedningens förslag till
styrelse och revisorer tillställes medlemmarna med kallelsen till årsmötet.

15. Föreningsstyrelsens sammansättning, mandatperiod och beslutsförhet
Föreningens styrelse skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst en och högst
tre suppleanter. Årsmötet väljer ordförande för ett år bland ordinarie ledamöter. Av styrelsens
ledamöter väljs hälften vartannat år för en tid av två år. Suppleanterna väljs jämväl vartannat
år.
16. Konstituering och firmateckning
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Föreningens firma tecknas,
enligt styrelsens beslut, av två i förening. Bank- och Postgirokonto tecknas av ordförande och
kassör var för sig.
17. Styrelsens beslutsförhet och protokoll
Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. Vid omröstning gäller enkel
majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsen sammanträder på kallelse av
ordföranden eller då revisorerna så påfordrar.
Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll som justeras av ordföranden.
18. Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen att verka för förverkligandet av föreningens intressen och informera
medlemmarna om föreningens verksamhet.
19. Protokoll
Protokoll skall föras vid årsmöte och delas ut på klubbträffarna inom 45 dagar efter avhållet
årsmöte eller skickas till den som så begär.
20. Revision
Revisor och suppleant för denne utses på årsmöte. Det åligger revisor att årligen granska
föreningens räkenskaper och förvaltning samt att till ordinarie årsmöte avge berättelse, vilken
skall tillställas styrelsen 10 dagar före årsmöte. Revisor äger att, när han så önskar, ta del av
räkenskaper och handlingar angående föreningens förvaltning.
21. Stadgeändrinq
För ändring av stadgar erfordras beslut vid årsmöte. Förslag till ändring skall tillställas
medlemmarna senast 14 dagar före årsmöte. Kvalificerad majoritet (2/3 av närvarande)
erfordras för ändring av stadgarna.
22. Upplösninq
Beslut om upplösning kan endast fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav det första
är ordinarie. För beslutets giltighet fordras att det biträdes av minst tre fjärdedelar av samtliga
antalet medlemmar. l händelse av upplösning skall tillgångarna överföras till annan
jazzorganisation som utses samtidigt då föreningens upplösning beslutas.
23. Dessa stadgar är antagna vid årsmöte den 14 oktober 2003.
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