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Jazzmusikens vänner i Norrtälje
Stadgar för föreningen Jazzmusikens vänner i Norrtelje med
hemort i Norrtälje kommun bildad år 1992. Stadgeändring
genomförd 2009.
Föreningens mål och inriktning
Föreningens syfte är att befrämja kunskapen och intresset för jazzmusiken ur historisk och kulturell
synvinkel genom att verka för en tradition, mångsidighet och förnyelse av jazzmusiken.

Allmänna bestämmelser
§ 1 Ändamål
Föreningen skall drivas som ideell förening och har som ändamål att bedriva sin verksamhet i enlighet
med ovanstående mål och inriktning.
Omfattningen av föreningens verksamhet bedrivs med hänsyn tagen till personella och ekonomiska
resurser genom:
- att arrangera jazzkvällar i samarbete med stadens pubar/restauranger. Medlemmar har rabatt på
inträde till jazzkvällar och konserter.
- att under vinterhalvåret utöver jazzkvällsverksamheten arrangera jazzkonserter.
- att arrangera en årlig sommarjazzfestival.
- att samarbeta med kommun och näringsliv för att stimulera till initiativ som gagnar jazzen och dess
utveckling i Norrtälje.
- att personer som på särskilt sätt främjar föreningens syften, utses av styrelsen till att bli
hedersmedlemmar.
§ 2 Sammansättning
Föreningen består av fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
§ 3 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
§ 4 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den/de som styrelsen utser.
§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1/1 -31/12.
§ 6 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.
§ 7 Stadgeändring
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För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande årsmöten med minst 2/3
majoritet av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl
medlem som styrelse.
§ 8 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Upplöses föreningen skall eventuell kvarlåtenskap skänkas till sådan verksamhet eller organisation
som befrämjar jazzlivet.

Föreningens medlemmar
§ 9 Medlemskap
Medlemskap beviljas, efter skriftlig ansökan, om den sökande förväntas arbeta för föreningens
ändamål och syfte i enlighet med § 12. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.
§ 10 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalt medlemsavgift under två på varandra
följande verksamhetsår skall anses ha begärt utträde ur föreningen.
§ 11 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala
föreningens beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, uppenbarligen
skadat föreningens intressen eller inte uppfyllt de skyldigheter som framgår av 12§. Beslut om
uteslutning fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas till föreningens årsmöte.
§ 12 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
- har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar.
- Ha rätt till information om föreningens angelägenheter.
- Skall följa föreningens stadgar och beslut.
- Skall betala de avgifter som beslutas av föreningen.
- Skall aktivt arbeta för att uppfylla föreningens mål och inriktning.

Årsmöte och extra årsmöte
§ 13 Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutade organ, hålls före utgången av februari månad på tid och
plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall, av styrelsen senast tre veckor före mötet, tillställas medlemmarna eller
kungöras i ortspressen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt
styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka
före årsmötet.
§ 14 Ärenden som ska behandlas under årsmötet
Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara
styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
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§ 15 Rösträtt samt yttrande – och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och
får inte utövas via ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande och förslagsrätt på mötet.
§ 16 Beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
§ 17 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop(acklamation) eller om så begärs efter omröstning.
Med undantag för de i § 7 (stadgeändring) och § 8(upplösning av förening) avgörs vid omröstning alla
frågor med enkel majoritet. Enkel majoritet kan antingen vara absolut eller relativ.
Alla frågor med undantag av val kräver absolut majoritet, vilket innebär att förslaget ska ha mer än
hälften av antalet avgivna röster.
Val avgörs med relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den(de) som erhållit högsta antalet
röster är vald(valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. Omröstning,
som ej avser val, sker öppet och vid lika röstetal gäller det förslag som biträdes av ordföranden för
mötet under förutsättning han/hon är röstberättigad. Är han/hon ej röstberättigad avgör lotten. Vid val
skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.
§ 18 Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen.
§ 19 Ärenden till årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras.
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstberättigade medlemmar
3. Frågan om mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
7. Verksamhetsberättelse
a. Styrelsen verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under de senaste verksamhets- och
räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av antalet ledamöter för nästkommande verksamhetsår
12. Val av
a. Föreningens ordförande för 1 år
b. Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c. En revisor jämte ersättare för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter
delta.
d. Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
sammankallande.
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsoch räkenskapsåret.
15. Mötet avslutas

§ 20 Extra årsmöte
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Styrelsen kan kalla medlemmar till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisorer eller minst en fjärdedel av föreningens
röstberättigade medlemmar begär det.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att
hållas inom två månader från erhållen begäran.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16§ och
17§.
§ 21 Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll
samt övriga handlingar.

Styrelsen
§ 22 Sammansättning
Styrelsen består av ordföranden samt det antal ledamöter som årsmötet beslutar dock minst fem och
högst åtta ledamöter.
Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör samt de övriga befattningshavare som den planerade
verksamheten kräver.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut
av styrelsen ges yttrande och förslagsrätt.
§ 23 Styrelsen åligganden
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens
angelägenheter.
Det åligger styrelsen att:
– tillse att föreningens gällande lagar och bindande regler iakttas
– verkställa av årsmötet fattade beslut
– planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
– ansvara för och förvalta föreningens medel
– tillställa revisorerna snarast, dock senast en månad efter verksamhetsårets slut, räkenskaper m.m.
enligt 21§.
– förbereda årsmötet.
§ 24 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt
det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst hälften av antalet ledamöter är
närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsen samtliga ledamöter är ense om beslutet.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får
ordföranden besluta att ärendet skall avgöras genom telefonsammanträde.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordförande.

