
Stadgar för Föreningen Jazz i Umeå – 2011-02-28 
 
§ 1 
Föreningen Jazz är en sammanslutning av jazzintresserade och har som målsättning att 
vidga intresset för jazz- och improvisationsmusik, att sprida kunskap om denna 
musikform samt att bereda professionella jazzmusiker ökade möjligheter att få framföra 
sin musik.  Klubben ska dessutom arbeta för att utveckla den lokala musikmiljön och 
bereda lokala grupper speltillfällen. 
 
§ 2 
Styrelsen ska bestå av en ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt två till 
sex övriga ledamöter.  Ordföranden väljs på ett år, vice ordföranden på två år, 
sekreteraren på två år, kassören på två år, tre ledamöter på ett år och övriga tre på två 
år. Detta för att skapa kontinuitet när styrelsen skiftar ledamöter. 
 
§ 3 
Föreningen uppbär en årlig medlemsavgift, vars storlek bestäms av den sittande 
styrelsen. Medlemskap erhålls genom att betala avgiften och genom att föreningens 
stadgar följs.  
 
§ 4  
Verksamhetsåret löper per kalenderår. 
 
§ 5 
Årsmöte hålles en gång varje år. Styrelsen meddelar tid och plats skriftligen till 
medlemmarna. Styrelsen äger rätt att utlysa extra allmänt möte och är skyldig att göra 
detta om minst hälften av medlemmarna så fordrar. 
 
§ 6 
Vid årsmöte och extra allmänt möte äger varje medlem, som till klubben erlagt stadgad 
terminsavgift föregående eller innevarande termin, en röst. Beslut fattas med enkel 
röstövervikt, vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden. Motion 
ska ha kommit till styrelsen tillhanda senast en vecka före utlyst möte. 
 
§ 7 
På årsmötet förekommer: 
1   Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 
2   Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3   Val av justeringsmänniskor att jämte ordförande justera mötets protokoll. 
4   Styrelsen verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse. 
5   Fråga om styrelsens ansvarsfrihet. 
6   Nya frågor: propositioner och motioner. 
7   Valberedningens yttrande. 
8   Val av styrelsen enligt § 2 
9   Val av två revisorer att till nästa årsmöte granska klubbens räkenskaper. 
10 Tillsättande av valberedningskommitté. 
11 Eventuella frågor. 
 
§ 8 



Årsmötesprotokoll ska publiceras på föreningens hemsida eller finnas tillgänglig i 
kassan i samband med föreningens konserter. 
 
§ 9  
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Om minst hälften av 
styrelsemedlemmarna skriftligen så fordrar är ordföranden skyldig kalla till 
sammanträde inom 14 dagar. 
 
§ 10 
Styrelsen är beslutsför då minst fyra medlemmar av styrelsen är samlade.  Varje ledamot 
äger en röst vid sammanträde. Beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal 
gäller den mening som biträdes av ordföranden. 
 
§ 11 
Styrelsen äger rätt att neka eller upphäva medlemskap för envar som motarbetar 
föreningens syfte eller bedöms inverka menligt på sammanhållningen inom klubben. 
Vidare ska envar som uppträda störande vid klubbträff avvisas. Beslut om nekande eller 
upphävande av medlemskap ska konfirmeras av årsmöte. 
 
§ 12 
Vid föreningens eventuella upplösning ska resterande medel återföras till anslagsgivare 
och övriga tillgångar till verksamheter som sammanfaller med föreningens syften och 
mål.  
 
§ 13 
Ändring av stadgar görs vid årsmöte med minst 2/3 majoritet av mötets röstberättigade. 
 
 


