Protokoll vid bildandet § 10
Bilaga 2

Stadgar för
Malå Dragspelsklubb
Antagna vid bildandet den 26 april 2009

§1
Namn och säte
Föreningens namn är Malå Dragspelsklubb (MDK). Föreningen har sitt säte i
Malå, Västerbottens län.
§2
Ändamål och uppgift
 Föreningen har till ändamål att främja musiklivet inom Malå med omnejd.
 Föreningen ska samla och stötta dragspelare och andra intresserade
musiker.
 Föreningen ska genom kursverksamhet ge fler människor möjlighet att
lära sig spela dragspel.
 Föreningen ska arrangera eller stödja aktiviteter och arrangemang som
syftar till att öka intresset för dragspelsmusik.
 Föreningen ska arbeta för att dokumentera och bevara tidigare musikers
verk (främst inom Malåbygden).
 Föreningen ska samverka med andra föreningar och organisationer som
verkar inom kulturområdet.
 Föreningen är religiöst och politiskt obunden.
§3
Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskild person som vill främja
föreningens verksamhet och syfte.
§4
Avgifter
Medlem betalar medlemsavgift enligt regler och belopp som årligen fastställs av
årsmötet. Erlagd avgift återbetalas ej. Ej erlagd avgift räknas som utträde ur
föreningen.
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§5
Uteslutning
Medlem som bryter mot dessa stadgar, på annat sätt skadar föreningen eller
motarbetar dess syften, kan på förslag av styrelsen uteslutas av årsmötet. Beslut
fattas med två tredjedels majoritet.
§6
Organisation
Föreningens organ är: Årsmöte, styrelse och revisorer.
Föreningen (MDK) är medlem i Sveriges Dragspelares Riksförbund (SDR).
§7
Årsmötet
 Högsta beslutande organ är årsmötet som hålls senast 15 mars.
 Skriftlig kallelse skall ske senast fjorton dagar före årsmöte eller
föreningsmöte.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Val av mötesordförande och sekreterare och två justerare
Fastställande av röstlängd
Godkännande av kallelsen
Fastställande av dagordningen
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning samt hur vinst eller förlust
skall disponeras
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Redovisning av verksamhetsplan och budget
Beslut om ersättningar och arvoden
Val av ordförande
Val av kassör
Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
Val av revisorer och ersättare
Val av valberedning
Val av ombud till andra årsstämmor
Beslut om eventuella regler för medlemsavgift samt fastställande av
denna
Förslag från styrelsen och motioner från medlemmar som inkommit till
styrelsen senast 10 dagar före årsmötet
Övriga frågor

 Beslut fattas efter öppen omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.
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 Vid årsmöte har varje medlem, som betalat medlemsavgiften, en röst. Icke
medlem har yttranderätt, men ej rösträtt.
 Personval sker genom sluten omröstning om så begärs. Vid lika röstetal
avgör lotten.
§8
Extra årsmöte
 Till extra årsmöte sker kallelse på samma sätt som till ordinarie årsmöte.
 På extra årsmöte får endast behandlas de frågor som angivits i kallelsen. I
övrigt gäller samma regler som vid ordinarie årsmöte.
§9
Föreningsmöte
 Föreningsmöte hålls för behandling av visst eller vissa ärenden om
antingen styrelsen finner sådant påkallat eller det skriftligen begäres av
minst två tredjedelar av medlemmarna. Möte skall hållas inom trettio
dagar sedan framställning inkommit till styrelsens ordförande.
 Kallelse till föreningsmöte sker som till årsmöte, dvs. senast fjorton dagar
före mötet.
§ 10
Styrelsen
 Styrelsen, som utses av årsmötet, är föreningens beslutande organ mellan
årsmötena.
 Styrelsen skall bestå av ordförande och kassör samt minst ytterligare tre
ledamöter och två ersättare. Föreningens musikaliska ledare ska vara
adjungerade till styrelsen.
 Ledamöterna väljs växelvis för två år. Ordföranden och ersättare väljs för
ett år.
 Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.
 Styrelsen skall sammanträda minst 4 gånger/år. Styrelsen är beslutsmässig
när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
 Styrelsen utser vid behov även ett arbetsutskott bestående av ordförande,
vice ordf. och kassör.
§ 11
Teckningsrätt
Styrelsen beslutar vid konstituering vem eller vilka ledamöter som skall teckna
föreningens firma och vara dess representant utåt, samt utser musikaliska ledare.
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§ 12
Valberedningen
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, som utses av årsmötet. Årsmötet
utser sammankallande. Valberedningen skall förbereda nästföljande årsmötes
valärenden.
§ 13

Revisorer
 Föreningens räkenskaper och verksamhet följer kalenderår.
 Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av två
revisorer, som utses av årsmötet. En revisorsersättare ska utses. Samtliga
väljs för ett år i taget.

§ 14
Stadgeändring
Ändring av föreningens stadgar beslutas av två på varandra följande
föreningsmöten med minst fjorton dagar emellan och varav ett är årsmöte. För
beslut erfordras vid båda sammanträdena två tredjedels majoritet.
§ 15
Upplösning
Föreningen kan upplösas genom beslut med två tredjedels majoritet vid två på
varandra följande årsmöten.
Vid beslut om upplösning fattas beslut om disposition av föreningens tillgångar
m.m.

