STADGAR FÖR FÖRENINGEN CARLSTAD JAZZ
antagna vid föreningens årsmöte 2009-05-07
NAMN
Föreningens namn är CARLSTAD JAZZ .
MÅLSÄTTNING
Föreningen, som är en ideell förening, utgörs av en sammanslutning av jazzmusiker
och jazzintresserad publik. Föreningens uppgift är att arrangera jazzkonserter i
Karlstad.
BESLUTANDE ORGAN
Föreningens beslutande organ är
- i första hand: Föreningsmötet
- i andra hand: Styrelsen
MEDLEMMAR
Medlemsavgiften bestäms av föreningens årsmöte.
Rätt att vinna inträde i föreningen äger var och en som är intresserad av föreningens
verksamhet och betalar av årsmötet fastställd medlemsavgift.
Medlem som inte under första kvartalet erlagt årsavgift kan uteslutas.
Det åligger varje medlem att verka för föreningens sammanhållning och utveckling,
samt att ställa sig till efterrättelse av föreskrifter och stadgar.
Medlem som medvetet motverkar föreningens stadgar kan uteslutas ur föreningen.
Beslut om uteslutning på denna grund fattas av föreningsmötet med 2/3 majoritet.
STYRELSE, REVISORER
Föreningens styrelse består av minst fem ledamöter. Styrelsens ledamöter fördelar
själva de olika styrelseposterna mellan sig. I styrelsen bör både stadens jazzintresserade publik och stadens jazzmusiker vara representerade. Styrelsen är
beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsen väljs av årsmötet för
en mandatperiod på två år och på ett sådant sätt att, om möjligt, hälften av styrelsen
väljs varje år. Förutom styrelsen väljs två revisorer av årsmötet. Revisorerna väljs på
ett år.
Förhandlingar handhas av styrelsen.
De arbetsgrupper som behövs för genomförandet av föreningens verksamhet m m
tillsätts av styrelsen.
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Den ekonomiska förvaltningen och räkenskaperna handhas av styrelsen. Styrelsen
upprättar årsredogörelse.
Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter tillsammans. Vald kassör tecknar
dessutom ensam föreningens firma i de ärenden som ligger inom ansvarsområdet,
d v s bank, bankgiro, plusgiro, inkomstdeklarationer, skattedeklarationer och liknande
handlingar.
Styrelsens årsredogörelse granskas av revisorerna som också upprättar revisionsberättelse, vilken tillsammans med årsredogörelsen föreläggs årsmötet.
NOMINERINGAR
Samtliga föreningsmedlemmar äger rätt att nominera personer till föreningens
förtroendeposter. Sådan nominering får även göras på föreningens årsmöte.
FÖRENINGSMÖTE, ÅRSMÖTE
Föreningen håller årsmöte. Kallelse till föreningsmötet sker skriftligt eller genom
programblad eller annan annonsering minst en vecka före mötet.
Extra föreningsmöte hålls då styrelsen eller minst tio övriga medlemmar anser att
behov därav föreligger. Kallelse sker enligt ovan.
Årsmöte hålls före maj månads utgång.
UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
För att föreningen CARLSTAD JAZZ skall upphöra krävs beslut härom av två på
varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara ett årsmöte. För beslut om
föreningens upplösning krävs 2/3 majoritet. Föreningens tillgångar vid en upplösning
doneras till lämpligt kulturellt ändamål enligt föreningsmötets beslut.
STADGEÄNDRING
Stadgeändringar beslutas av årsmöte.
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