STADGAR för _______________________________________________(föreningens namn)

Namn

1§
Föreningens namn är ___________________________________

Ändamål

2§
Kören är en sammanslutning av barn- och ungdomar som tillsammans sjunger i
kör.
Minst 60 % av medlemmarna skall ha en ålder mellan 6 och 25 år.
Till medlemmar räknas också körens ledare och andra funktionärer.
Kören skall verka för att främja medlemmarnas musikaliska, demokratiska,
sociala och allmänt kulturella utveckling.

Verksamhet

3§
Kören skall verka genom
att
regelbundet ordna möten där medlemmarna sjunger i kör,
att
delta i och anordna konserter,
att
samarbeta med andra körer.

Medlemskap

4§
Alla barn och ungdomar kan söka medlemskap i kören. Fråga om medlemskap
behandlas av styrelsen, som också beslutar i ärendet.

Medlemsavgifter

5§
Medlemsavgifterna fastställs av årsmötet.

Beslutande organ

6§
Körens beslutande organ är årsmötet och styrelsen.

Årsmötet

7§
Ordinarie årsmöte hålls varje år före ………………… månads utgång.
Beslut vid årsmöte får, utöver vad som framgår av 11§, endast fattas i ärenden
som anmälts på föredragningslistan.
Årsmötet har rätt att fatta beslut med det antal medlemmar som efter kallelse är
närvarande.

Extra årsmöte

8§
Extra årsmöte kan inkallas av styrelsen och/eller revisorerna då den/de finner
det nödvändigt, eller om minst hälften av körmedlemmarna kräver det.

Kallelse

9§
Medlemmarna skall kallas till årsmöte/extra årsmöte minst två veckor innan
årsmötet skall äga rum.

Förslag vid
årsmöte

10§
Förslag till ärenden och motioner att behandla vid ordinarie årsmöte skall
lämnas skriftligt till styrelsen senast en vecka innan årsmötet.

Årsmöteshandlingar

11§
Styrelsen skall senast på årsmötet till samtliga medlemmar dela ut förslag till
dagordning

verksamhetsberättelse
årsredovisning
verksamhetsplan
ekonomisk plan
ev förslag/motioner som inkommit

Ärenden

12§
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1.

Mötet öppnas

2.

Val av årsmötesfunktionärer
a. ordförande för årsmötet
b. sekreterare för årsmötet
c. två justerare

3.

Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst?

4.

Upprättande av närvarolista för årsmötet

5.

Godkännande av dagordning för årsmötet

6.

Föredragning och behandling av
a. verksamhetsberättelse
b. ekonomisk årsredovisning
c. revisionsberättelse

7.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8.

Behandling av förslag och motioner som lämnats enligt 10§ i
stadgarna.

9.

Val av styrelse
a. Ordförande för 1 år
b. Tre styrelseledamöter för 2 år

10. Val av två revisorer
11. Val av valberedning; två ledamöter varav en skall vara
sammankallande.
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Beslut om medlemsskap i UNGiKÖR
14. Fastställande av verksamhetsplan
15. Fastställande av budget
16. Övriga frågor
17. Mötet avslutas

Valbarhet

13§
Valbar till förtroendeuppdrag är samtliga medlemmar.
Styrelseledamöter är inte valbara till valberedning eller som revisor.

Styrelsen

14§
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och två
ytterligare ledamöter.
Ordförande och vice ordförande väljs för en period av ett år. De övriga väljs för
en period av två år.
Styrelsen kan besluta när samtliga ledamöter kallats senast sju dagar i förväg
och minst hälften av ledamöter eller ersättare är närvarande. Vid lika röstetal
gäller det förslag som biträds av ordföranden.

Firmatecknare

15§
Kassören och en övrig (exempelvis dirigenten eller en förälder som inte ingår i
styrelsen) tecknar var för sig firman, dvs hanterar körens kassa.

Valberedning

16§
Årsmötet utser en valberedning bestående av två personer.

Revisorer

17§
Årsmötet utser två revisorer för nästa årsmötesperiod.

Räkenskaper
och revision

18§
Föreningens räkenskapsår/verksamhetsår löper …………………………………
Styrelsen skall senast 2 veckor före årsmötet överlämna ekonomisk redovisning
till revisorerna.

Stadgeändring

19§
För ändring av dessa stadgar fordras beslut med två tredjedelars majoritet på
ordinarie årsmöte.

Upplösning

20§
För upplösning av kören fordras beslut med två tredjedelars majoritet på
ordinarie årsmöte.
21§
Kvarvarande tillgångar efter upplösning fördelas på det sätt som styrelsen
bestämmer.

