STADGAR
för
Skallsjö vokalensemble

Stadgar fatställdes vid årsmötet
2003.
Revidering:
§5 2004, 2006, 2010
§8:1 2015 (revisorer)
§4:1 2017 ordinarie ledamöter
och verksamhetsår
§8:1 2017 Val av suppleanter
tas bort

Föreningens stadgar
§1

Skallsjö vokalensemble bildades i september 1935 under namnet Skallsjö
Sångkör. Kören har tilluppgift att verka för ökat intresse för all god musik, såväl
sakral som profan.
Kören är en ideell och opolitisk förening.

§2
§3

Körens angelägenheter styrs av en styrelse.
Körledaren beviljar intresserade sångare inträde i kören.

Styrelsen
§4

1. Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter inklusive av årsmötet vald
ordförande samt körledaren som är självskriven ledamot.
Ordföranden väljs på ett år, övriga ledamöter på två år, varvid tre respektive
två ledamöter väljs vartannat årför att skapa kontinuitet.
Styrelsen är beslutsmässig då minst tre medlemmar är närvarande. Finns
endast tre medlemmar närvarande skall dessa vara eniga om besluten för att
dessa skall gälla.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
2. Vid styrelsens möten skall föras protokoll.

§5

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet och ska erläggas inom en månad efter
detta.

§6

Stadgeändringar kan ske på årsmötet efter förberedande av styrelsen.

§7

Kören kan upplösas om 4/5 av medlemmarna är eniga om detta. Frågan ska ha
förberetts på två styrelsemöten. Beslut om upplösning sker på årsmöte.

Årsmötesförhandlingar
§8

1. Årsmöte hålls i början av verksamhetsåret, som löper från 1 augusti till 31 juli.
Föregående årsmötesprotokoll och års- och revisionsberättelse uppläses.
För styrelsen skall beslutas om ansvarsfrihet.
Årsmötet väljer ordförande samt fem ledamöter (totalt 6 personer).
Revisorernas mandatperiod är två år, varvid en revisor väljs vartannat år och
en vartannat år.
Två medlemmar väljs till valberedning på ett år.
2. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och de andra
befattningar som anses behövliga.
3. Årsmötet beslutar dessutom om vem som tecknar föreningens namn i bank
och post.
Denna uppgift skall införas i årsmötesprotokollet.
4. Vid lika röstetal avgör lotten.
5. Punkten ”Eventuella frågor” skall alltid finnas med på årsmötets dagordning.

