StadKar för JAZZ SOCIETY, Stockholm, bildad i LidinKö den
1.
2.

1

novemoer

1747•,

JAZZ SOCIETY är en sammanslutning av amatörmusiker och musikintresserade
med jazz som specialitet i Stockholm med omnejd.
Klubbens syften är att med uppmuntrande av gott kamratskap mellan.med•lemmarna, bedriva studier av värdefulla former av jazzmusik, stimulera
till aktivt musikutövande samt utveckla och fördjupa medlemmarnas intresse för annan seriös musik.

3. Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, som väljs -för et~ år,
bestående av sju ledamöter: ordförande, vice ordförande, sekre e are,
kassör och tre programråd. Två revisorer skall årligen granska ].~ubbena
räkenskaper.

4. Klubbens verksamhetsår räknas fr.o.m 1 september -och t.o.m. 31 _augusti

~

följande år. Räkenskapsåret sammanfaller med verksamhetsåret.
5. Verksamheten börjar i september och avslutas i maj. Klubbsammankomster
.
_ skall hållas var tredje vecka. Sturelsen bör sammanträda en gång i
månaden.
6. Årsmöte skall hållas i september. Medlemmarna skall kallas till ii~:~:,:~~•~e
senast 14 dagar före. Samtidigt med kallelsen skall valsedlar ti11sN-•
.....: medlemmarna för att årsmötet med stöd av dessa skall kunna fastställa
den blivande styrelsen.

7. Vid årsmöte skall förekomma:

a) Val av ordförande och sekreterare för mm~n årsmötet.
b) Revisionsberättelse och fr~.gan om ansvarsfrihet för den avgående
styrelsen.c) Val av ny styrelse enligt paragraferna 3 och 6.
d) Val av revisorer.
e) Fastställande av terminsavgiftens storlek.

~

8.

Senast •under april månad väljes en valberedningskommitt~, bestående
av 3 personer, vars uppgift är att utarbeta förslag till ny styrelse.

9. Yid all slags rös~åning äger varje medlem en röst. Viktiga frågor kan
ej avgöras av färre röstberättigade än en tredjedel av hela medlems••
antalet. Vid lika röstetal äger ordföranden rätt att avgiva utslagsröst.
10) För revidering eller komplettering av gällande stadgar fordras, att
samma beslut fattas vid två på varandra följande allmänna klubbsammanträden.
•

11.

Endaat medlemmar äger som regel rätt att bevista klubbens möten.
Gäster kan dock inbjudas efter hänvändelse till styrelsen.

12.

Ny medlem intages genom rekommendation. Den inträdessökande skall
genomgå en provtid av en termin.

13.

Inträdesavgiften till klubben är lika med
Medlem utan fast inkomst må efter ansökan
Passivt medlemskap beviljas av styrelsen.
lagen och avgiften för tre år är densamma
medlemskap.

1¢.

Medlem, som icke fullgör sina skyldigheter mot klubben, kan av styrelsen under visa tid fräntagas rösträtt eller i svårare fall uteslutas.
Om medlem motarbetar klubbens syften eller anses uppträda klandervärt,
kan han likaledes uteslutas.

15.

Till hedersmedlem må utses representativ person, som på ett utomordentligt sätt gynnat klubben och dess intressen. Hedersmedlem är helt avgiftsbefriad och i övrigt oberoende av dessa stadgar, dock har aktiv
hedQ~smedlem rösträtt.

16.

Klubben skall tillhöra Svenska J azzriksförbundet med en av klubbstyrelsen
utsedd kontaktman, samt därutöver genom frivillig anslutning.

17.

Klubben upplöses, ifall beslut härom fattas vid tvä, på ordinarie sätt
utlysts allmänna sammanträden, avhållna med minst en månads mellanrum.
Klubbens tillgångar fördelas enligt mötesbeslut.

dubbla terminsavgiften:
betala halv medlemsavg=_~~
Ansökan härom sker skris':
som för ett års aktivt

STADGAR
för
Stockholm Jazz Society
1. Föreningens namn
Föreningens namn är Stockholm Jazz Society
2. Föreningens ändamål och verksamhet
Stockholm Jazz Society är en politiskt obunden ideell och kulturell
sammanslutning av personer, vilka verkar för bevarandet av god 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 jazz musik
att samverka med organisationer med liknande syften.
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 jazz musik
och dess historia.
5. Ansökan och beviljande av medlemsskap
Ansökan om medlemsskap i föreningen inges till föreningsstyrelsen. Ansökan behandlas av
föreningsstyrelsen som med till- eller avstyrkande avger yttrande till den sökanåe
personen.
6. Medlemsavgift
Medlemsavgift består av en årsavgift som 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. Uteslutning
Föreningen kan utesluta medlem som grovt eller upprepat bryter mot föreningens stadgar
eller eljest anses olämplig att tillhöra föreningen. Innan medlem utesluts skall denne
beredas tillfälle att yttra sig. Beslut om uteslutning fattas vid årsmöte med minst tre
fjärdedels majoritet. Medlemmen skall särskilt kallas till det årsmöte där fråga om
uteslutning skall behandlas, men äger ej rösträtt i denna fråga eller andra frågor som rör
honom/henne. Vid beslut om uteslutning får röstning ej ske med fullmakt eller skriftlig
röstsedel. Erlagda medlemsavgifter återbetalas ej.
9. Utträde
Anhållan om utträde inlämnas till föreningsstyrelsen.
Erlagda medlemsavgifter återbetalas ej.

10. Ordinarie årsmöte
Föreningens medlemmar kallas till ordinarie årsmöte på tid och plats som styrelsen
bestämmer. Kallelse innehållande uppgifter om tidpunkt och lokal för årsmöte tillställes
medlemmarna skriftligen minst 30 dagar före årsmötet.
Styrelsens förslag, inkomna motioner samt valberedningens förslag till styrelse och
revisorer tillställes medlemmarna senast 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 45 dagar skilja. Kallelse skall tillställas
medlemmarna skriftligen senast 30 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 skriftlig fullmakt, som skall
vara föreningsstyrelsen tillhanda senast fre dagar före årsmötet. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
13. Ärenden vid årsmöte
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Justering av röstlängd
2. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
5. Föregående årsmötes protokoll
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
9. Behandling av styrelsens förslag
10. Behandling av inkomna motioner
11. Val av ordförande för kommande två år
12. Val av styrelseledamöter. Styrelsen konstituerar sig inbördes
13. Val av revisor och revisorsuppleant
14. Utseende av valberedning
15. Förslag till budget för kommande verksamhetsår
16. Fastställande av verksamhetsårets medlemsavgifter
17. Beslut om preliminärt datum för nästa årsmöte
18. Övriga frågor
Föredragningslista till extra årsmöte upprättas av styrelsen.
14. Ärenden för årsmöte
Förslagsrätt tillkommer styrelsen.
Motionsrätt tillkommer medlem. Motion skall skriftligen insändas till styrelsen senast 30
dagar före årsmötet. Det åligger styrelsen att avge yttrande över inkommen motion.
Förslag, som vid ordinarie årsmöte väckes av ombud, upptas till behandling (såvida det ej
är fråga om stadgeändring) om minst en tredjedel av medlemmarna så beslutar

15. Föreningsstyrelsen sammansättning, mandatperiod och beslutsförhet
Föreningsstyrelsens säte är Stockholm.
Föreningsstyrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsens medlemmar väljes växelvis för en mandatperiod om två år så att ordförande
och kassör väljes ena året och vice ordförande och sekreterare andra året.
Styrelsen är beslutsfär när en enkel majoritet av styrelsens medlemmar är om beslutet
ense, dock att minst tre styrelsemedlemmar må vara närvarande vid besluts fattande.
Vid jämnt antal röster har ordförande utslagsröst.
Styrelse sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst två ledamöter så påfordrar.
16. Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen;
att verka för förverkligandet av föreningens intressen
att leda föreningen och omsorgsfullt informera medlemmarna om föreningens verksamhet
att förbereda de ärenden som skall avgöras av årsmöte samt verkställa dess beslut
att träffa avgöranden i frågor som rör föreningens intressseområde
att förvalta föreningens tillgångar och tillse att räkenskaperna för föregående
verksamhetsår avslutas och i färdigt skick ställs till revisorernas förfogande senast 30
dagar före ordinarie årsmöte.
17. Ekonomi och förvaltning
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara från den 1 juli t. o. m. 30 juni.
Föreningens firma tecknas i den ordning styrelsen beslutar.
Föreningsmedlem är skyldig erlägga fatställd medlemsavgift till föreningen senast 60
dagar efter avgiftens fastställande.
18. Protokoll
Protokoll skall föras vid årsmöte och styrelsemöte.
Justerat protokol från årsmöte skall tillställas medlemmarna per post inom 45 dagar.
Justerat protokoll från styrelsemöte skall tillställas ledamot per post inom 30 dagar.
19. Revision
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.
20. Stadgeändring
För ändring av stadgar erfordras beslut vid årsmöte. Förslag till ändring skall tillställas
medlemmarna senast 45 dagar före årsmöte. Kvalificerad majoritet fordras för ändring av
stadgarna.
21. Upplösning
Beslut om upplösning kan endast fattas vid två på varandra följande ordinarie
årsmöten, varav den ena kan vara extra. För beslutets giltighet fordras att det
biträdes av minst tre fjärdedelar av samtliga antalet medlemmar. I händelse av upplösning
skall tillgångarna utdelas till närliggande jazzorganisationer.
22. Dessa stadgar är antagna vid årsmöte den 24 oktober 1995.

