STADGAR
FÖR
KRAMFORS DRAGSPELSKLUBB
1979-04-06

(Digital avskrift av original.)

§1

ÄNDAMÅL

Kramfors dragspelsklubb har till ändamål att sammansluta dragspelare och musikintresserade
inom Ådals-området.
Klubben har till uppgift;
•
•
•
•

§2

att verka för dragspelsmusikens bevarande i bygden.
att utveckla och förbättra dragspelsrepertoaren
att stödja unga förmågor i sin utveckling
att verka för god samarbetsvilja samt god kamratanda.

MEDLEMMAR
•

§3

att ansluta sig som medlem står fritt för alla som vill verka för uppfyllande enligt
stadgarna §1.

MEDLEMSAVGIFT

Avgiftens storlek bestäms av årsmötet.

§4

MEDLEMSÅR

Medlemsåret räknas fr o m januari t o m december.

§5

STYRELSEN

Klubbens styrelse skall bestå av:
Ordförande, sekreterare, kassör samt 2-4 ledamöter. Dessutom väljs två suppleanter.
Styrelseledamöter väljs på två år med undantag av ordförande som väljs på ett år.
Styrelseledamöter väljs och avgår växelvis, enligt följande system:
•
•

Sekreteraren och en ledamot väljs vid årtal med udda slutsiffra.
Kassör och en ledamot väljs vid årtal med jämn slutsiffra.

Styrelsen äger, att i alla avseenden, företräda klubben och handhava dess angelägenheter.
Styrelsen för klubben bör ha sitt säte i Kramfors.

§6

ÅLIGGANDEN

Styrelsen åligger att till årsmötet inlämna förslag samt i övrigt i mån av behov besluta om de
åtgärder som skall vidtagas för klubbens bevarande, övervakning av beslutens verkställande
och stadgarnas efterlevnad. Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna till handa senast 14
dagar före utlyst mötesdatum.

§7

FUNKTIONÄRER
a) Ordföranden har att utfärda kallelse till styrelsens möten, att föredraga ärenden och
leda överläggningarna, samt att bevaka över fattade beslut och dess verkställande.
b) Sekreteraren för protokoll vid styrelsens och klubbens möten, samt matrikel över
medlemmarna, förvarar klubbens handlingar, upprättar förslag till årsberättelse över
klubbens verksamhet, samt ombesörja klubbens korrespondens.
c) Kassören inkasserar medlemsavgifter, utlämnar medlemskort, handhar klubbens kassa,
samt för räkenskaperna, vilka skall gälla för ett år och inlämnas till revisorerna senast
1 februari. Uttag av klubbens medel å bank och postgiro tecknas av kassören eller av
styrelsen utsedd person.

§8

REVISION

För granskning av klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning väljs på årsmötet två
revisorer och en revisor suppleant.
Revisionsberättelse skall vara inlämnad till styrelsen senast 15 februari.
Revision skall vara klart före årsmötet.

§9

RÖSTRÄTT

Varje medlem äger en röst. Omröstning sker öppet, även vid val, om någon ej påyrkar sluten
omröstning. Såsom klubbens beslut gäller den mening, som samlat de flesta rösterna eller, vid
vilka röstetal, den mening ordföranden biträder, utom vid val, då lotten fäller avgörandet.

§10

ÅRSMÖTE

Klubbens årsmöte hålles senast under mars månad. Dagordning skall uppta följande ärenden:
1. Mötets öppnande. - föredragning av dagordning, justering av denna.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet, val av två justeringsmän för protokollet,
dessa tjänstgör tillika som rösträknare vid mötet.
3. Årsmötets behöriga utlysande.
4. Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll.
5. Styrelsens årsberättelse.
6. Kassörens årsberättelse.
7. Revisorernas årsberättelse.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. A. Beslut om medlemsavgiftens storlek.
B. Beslut om styrelsearvode, samt övriga ersättningar.
10. Val av styrelseledamöter och övriga funktionärer.
11. Tillsättande av valberedning för nästa årsmöte.
12. Av styrelsen bordlagd fråga.
13. Skrivelser och rapporter.
14. Nya frågor.
15. Övrigt.
16. Mötets avslutning.

§ 11

EXTRA MÖTE

Extra möte hålles då styrelsen så kallat, eller då minst 1/3 av klubbens medlemmar gjort
skriftlig framställning därom.

§12

ÖVERTRÄDELSER

Alla som ej erlagt medlemsavgift under det gångna året, eller medlem som skadat klubbens
anseende och verksamhet, kan uteslutas ur klubben.

§13

STADGEÄNDRINGAR

Beslut om ändring av stadgarna, kan endast fattas av två på varandra följande möten, varav ett
är årsmöte. Förslag härom skall var intaget i kallelsen till årsmötet.
Stadgarna äro upprättade enligt beslut vid årsmötet 1978 03 30, §23.

§14

UPPLÖSNING

Beslut om klubbens upplösning, kan endast fattas av två på varandra följande möten, varav ett
är årsmöte. - Beslutet måste biträdas av minst 2/3 av de på årsmötet närvarande
medlemmarna. - Förlag skall vara intagna i kallelsen till årsmötet. Om klubben upplöses,
tillfaller eventuellt överblivna medel något välgörande ändamål inom verksamhetsområdet. Vilket, beslutas av årsmötet.

FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADGARN FÖR KRAMFORS DK

§5, förslås få följande lydelse:
STYRELSEN
Klubbens styrelse skall bestå av:
•

Ordförande, sekreterare och kassör samt minst (2) dock högst fyra (4) ledamöter varav
en (1) väljs till vice ordförande. Dessutom väljs två (2) suppleanter.

Styrelseledamöterna väljs på två (2) år med undantag av ordföranden, som väljs på ett (1) år.
Styrelseledamöterna väljs och avgår växelvis enligt följande system:
•
•

Sekreterare, vice ordförande och ledamöter utgörande ena halvan av styrelsen väljs vid
årtal med udda slutsiffra.
Kassör och den andra halvan av styrelsens ledamöter väljs vid årtal med jämn
slutsiffra

Styrelsen. äger, att i alla avseenden, företräda klubben och handhava dess angelägenheter.
Styrelsen för Klubbens bör ha sitt säte i Kramfors.

( Huruvida denna förändring är genomförd bör framgå av årsmötesprotokoll.)

