Varbergs Konsertförening
Organisationsnummer 849600-4899

STADGAR
1 § Namn, säte och ändamål
Föreningens namn är Varbergs Konsertförening.
Styrelsen har sitt säte i Varberg.
Föreningen är en ideell förening, som har till uppgift att ge invånarna i Varbergs kommun tillgång till
ett rikt utbud av företrädesvis konstmusik på hög konstnärlig nivå samt att genom planering,
samordning och information främja intresset för sådan musik.
Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

2 § Organisation
Föreningens organisation utgörs av:
-

föreningsstämma
styrelse
revisorer
valberedning

3 § Medlemskap
Medlem i föreningen är den som innehar abonnemang på föreningens konsertserie. Kostnaden för det
årliga abonnemanget bestäms av styrelsen.
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4 § Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas i mars månad.
Extra föreningsstämma ska hållas då styrelsen finner skäl till det. Extra föreningsstämma ska även
hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisor eller minst ¼ av föreningens
medlemmar.

5 § Kallelse till föreningsstämma
Kallelse till ordinarie eller extra föreningsstämma ska av styrelsen pålysas i dagspressen minst 10
dagar i förväg, dock tidigast 4 veckor i förväg. Kallelsen ska tillsammans med dagordning inom
samma tid publiceras på föreningens hemsida.

6 § Dagordning
Vid ordinarie föreningsstämma ska behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Öppnande
Fastställande av dagordningen
Val av ordförande för föreningsstämman
Val av protokollförare
Val av två justerare tillika rösträknare
Fråga om föreningsstämman blivit stadgeenligt utlyst
Föredragning av styrelsens årsredovisning
Föredragning av revisionsberättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Val av styrelseledamöter
Val av firmatecknare
Val av revisorer och revisorssuppleanter
Val av valberedning
Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
Avslutande

Vid extra föreningsstämma ska utöver punkt 1-6 och 15 förekomma endast de ärenden för vilka
stämman blivit utlyst.

7 § Revisorer
Föreningsstämma ska välja minst 1 och högst 2 revisorer med högst 2 suppleanter. Revisorer och
revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till och med nästa ordinarie
föreningsstämma.

8 § Revisionsberättelse
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast 2 veckor före ordinarie föreningsstämma.
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9 § Valberedning
Ordinarie föreningsstämma utser en utanför styrelsen stående valberedning med 1-3 medlemmar för
tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Föreningsstämman utser en ledamot till
sammankallande i valberedningen. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till samtliga
personval.

10 § Motioner
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska skriftligen anmäla detta till
styrelsen senast den 1 februari eller vid tidpunkt styrelsen beslutat.

11 § Rösträtt och röstning
Röstberättigade vid föreningsstämma är medlemmar i föreningen. Medlem får utöva sin rösträtt
genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig dagtecknad fullmakt.
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller
vid lika röstetal den mening som föreningsstämmans ordförande biträder.

12 § Protokoll vid föreningsstämma
Vid ordinarie och extra föreningsstämma ska protokoll föras. Protokollet ska innehålla
föreningsstämmans beslut och, om omröstning skett, dess resultat.
Det justerade protokollet ska inom 3 veckor efter föreningsstämman publiceras på föreningens
hemsida. Protokollet ska förvaras på betryggande sätt.

13 § Styrelsens sammansättning
Föreningens arbete handhas av en styrelse bestående av 5-9 ordinarie ledamöter och 0-2 suppleanter.
Ledamot ska vara medlem i föreningen.
Ledamöter väljs normalt för en tid av 2 år på så sätt att mandattiden utgår växelvis. Ledamöternas
mandattid är från ordinarie föreningsstämma till ordinarie föreningsstämma med undantag för
kassören, vars mandattid utgår vid årsskiftet efter föreningsstämman. Ledamot kan väljas om.
Om helt ny styrelse väljs vid föreningsstämman, ska mandattiden för hälften av ledamöterna, eller vid
udda tal närmast högre antal, vara 1 år.

14 § Konstituering
Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och andra funktionärer.
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15 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

16 § Styrelsens åligganden
Bland annat åligger det styrelsen:
-

-

att årligen anordna en konsertserie i enlighet med föreningens ändamål
att svara för föreningens organisation och för förvaltningen av dess angelägenheter
att avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter genom att avlämna
årsredovisning som innehåller berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse)
samt redogör för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för
föreningens ställning vid räkenskapsårets utgång (balansräkning)
att senast en månad före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisning
att senast en vecka före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och
revisionsberättelsen tillgängliga
att föra medlemsförteckning

17 § Styrelsemöte, beslut och röstning
Styrelsen sammanträder då ordförande eller styrelseledamot härom gjort framställan.
Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen är
beslutsmässig, när minst 3 ledamöter är närvarande.

18 § Styrelsens protokoll
Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll som justeras av ordföranden och den ytterligare
ledamot som styrelsen utser. Protokollen ska förvaras på betryggande sätt och föras i nummerföljd.
Styrelsens protokoll är tillgängliga endast för styrelseledamöter och revisorer.

19 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

20 § Budgetplan
Styrelsen ska årligen före april månads utgång lämna budgetplan till Varbergs kommuns kultur- och
fritidsnämnd.

21 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande föreningsstämmor, varav den
ena är ordinarie föreningsstämma. Mellan dessa stämmor ska minst 2 månader förflyta.
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22 § Upplösning och likvidation
För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som för stadgeändring. För att beslutet
ska vara giltigt, fordras dock ¾ majoritet vid vardera stämman.
Detsamma gäller för stämmornas beslut om hur föreningens tillgångar ska fördelas vid upplösning
eller likvidation av föreningen.
…………………………………………………………………………………………………………...
Denna reviderade version av föreningens stadgar, ursprungligen antagna av föreningens styrelse den
9 september 1986, har antagits vid två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor, nämligen
den 19 mars 2017 och den 20 mars 2018.

Varberg den 20 mars 2018
Styrelsen för Varbergs Konsertförening
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