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STADGAR FÖR VÄTTERBYGDENS FOLKMUSIKFÖRENING

§ 1.

Vätterbygdens Folkmusikförening (VFF), med organisationsnummer 826001-3845, fick sitt namn 1992 men bildades redan
den 15 januari 1988 under namnet Jönköpings spelmanslag.
VFF är en ideell förening för dem som är intresserade av folkmusik, folklig sång och dans i alla dess former från Sverige och
andra länder.

§ 2.

VFF vill levandegöra och lyfta fram folkmusiken som likvärdig
med andra musikgenrer i samhället. Målet är att folkmusiken,
den folkliga visan och den folkliga dansen ska vara tillgänglig för
alla och synas i kulturutbudet.

§ 3.

VFF anordnar offentliga konsert- och danskvällar för medlemmar
såväl som för allmänheten. Föreningen kan också anordna
spelträffar, spelmansstämmor, spel-, sång- och danskurser samt
andra aktiviteter inom det folkliga musikområdet.

§ 4.

VFF har sitt säte i Jönköpings kommun.

§ 5.

Alla som betalar medlemsavgift samt lämnar namn och
adressuppgifter erhåller medlemskap. Medlem som uppenbart
motarbetar föreningens syften och inriktning kan uteslutas av
styrelsen.

§ 6.

Medlemsavgiften bestäms av årsmötet. Entréavgifter och
medlemsrabatter på entréavgifter till föreningens olika
arrangemang bestäms av styrelsen.

§ 7.

VFF leds av en styrelse bestående av fem ledamöter:
ordförande, sekreterare, kassör, samt två ledamöter. Därtill minst
två styrelsesuppleanter. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre
styrelseledamöter är närvarande. Styrelsens ledamöter väljs på
årsmötet för 2 år på så sätt att ungefär halva styrelsen väljs varje
år. Styrelsesuppleanterna väljs för 1 år.
Ordföranden sammankallar vid styrelsemöten och leder
dessa såväl som föreningsarbetet i stort. Ordföranden
representerar därtill VFF i olika sammanhang. Ordförande och
kassör utses till föreningens firmatecknare var och en för sig.
Sekreteraren ska föra protokoll över föreningens och styrelsens
sammanträden samt medverka vid föreningens korrespondens.
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Kassören har hand om föreningens medel och uppbär och
redovisar stadgade medlemsavgifter, entré- och kursavgifter.
Kassören ansvarar också för att föreningens räkenskaper är förda
i god ordning och enligt gällande praxis. Därtill upprättar
kassören varje år en medlemsmatrikel vilken hålls tillgänglig för
övriga styrelseledamöter. Kassör och ordförande utses till
föreningens firmatecknare var och en för sig.
Styrelsesuppleanterna står till styrelsens förfogande och kallas till
varje styrelsemöte. De har förslagsrätt men har inte rösträtt.
Suppleant inträder som ledamot i styrelsen med full rösträtt vid
ordinarie ledamots frånvaro.
§ 8.

Årsmöte hålls varje år under februari eller mars månad. Styrelsen
beslutar om årsmötesdatum och kallelse till årsmötet ska skickas
skriftligt till alla medlemmar senast fyra veckor innan årsmötet.
Varje medlem har förslagsrätt, men förslag som ska framföras
för beslut på årsmötet ska skriftligen var styrelsen tillhanda
senast två veckor innan årsmötet.

§ 9.

Varje medlem som betalt medlemsavgift innevarande år och är
närvarande har rösträtt på årsmötet och omröstningar avgörs
med enkel majoritet med undantag för § 14. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst. Vid varje årsmöte ska en röstlängd med
namn och adress upprättas av mötessekreteraren.

§ 10.

Två revisorer och en revisorsuppleant väljs varje år vid årsmötet.
Revisorerna granskar det gångna årets räkenskaper och avlägger
en revisonsberättelse inför årsmötet. Revisionsberättelsen ska
vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar innan årsmötet.

§ 11.

Föreningens medlemmar väljer vid årsmötet varje år en valberedning på minst en och högst tre personer. Valberedningen
håller kontakt med styrelsen och förbereder återval eller tar fram
nya kandidater till styrelsen och för revision att lägga fram på
nästkommande årsmöte. En person i valberedningen utses av
årsmötet som sammankallande för gruppen.

§ 13.

Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen kalla till ett extra
årsmöte. Kallelsen ska tillskickas medlemmarna senast tre
veckor innan det extra årsmötet.
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§ 14.

Vid ändring av dessa stadgar eller vid upplösning av Vätterbygdens Folkmusikförening krävs två på varandra vederbörligen
utlysta årsmöten. Om årsmötesbeslutet behöver träda i kraft
tidigare kan först ett ordinarie årsmöte och sedan ett i vederbörlig
ordning utlyst extra årsmöte hållas samma år.
För att en ändring ska träda i kraft krävs en kvalificerad majoritet
av årsmötesdeltagarnas röster, dvs. att ¾ av alla avlagda röster
stödjer förslaget vid båda årsmötenas omröstningar. I annat fall
avvisas förslaget. Beslutas på nyss nämnda sätt att
Vätterbygdens Folkmusikförening ska upplösas, ska det då även
bestämmas hur föreningens tillgångar ska användas utifrån
föreningens mål.

Dessa stadgar är en reviderad version av stadgarna från 1992 och har
antagits en första gång av det extra årsmötet den 12 april 2014.
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