Järfälla Symfoniorkesters Vänner

Stadgar för Järfälla Symfoniorkesters Vänner (JSV)
Föreningens första stadgar blev antagna vid ett konstituerande möte 3 februari 2010.
Reviderades den 24 mars 2012
(Föreningen blev registrerad I april 2010 med organisationsnummer 802451 – 2884)
§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn skall vara Järfälla Symfoniorkesters Vänner (JSV).
§ 2 Säte
Föreningens säte skall vara Järfälla.
§ 3 Ändamål
Syftet med Järfälla Symfoniorkesters Vänner (JSV) är att sprida kännedom om Järfälla
Symfoniorkester och att vara ett praktiskt stöd för orkesterns verksamhet. Genom att bidra till att
sprida kunskap om Symfoniorkesterns verksamhet och musikskapande vill vi skapa resurser för
orkesterns fortbestånd och utveckling. Vännerna vill även verka för ökad kunskap och intresse för
”konsertmusik” genom bl.a. föredrag, studiecirklar, konsertbesök och musikresor.
§ 4 Föreningens årsmöte
Föreningens medlemmar har den yttersta beslutande funktionen i fråga om syfte, verksamhetens
inriktning, stadgar, medlemsavgift, upplösning av föreningen etc.
Medlemmarna utövar denna beslutsrätt vid Vänföreningens ordinarie årsmöte eller vid ett extra
Föreningsmöte.
Kallelse till årsmöte respektive föreningsmöte skall ske minst 2 veckor före mötet. Kallelsen kan
ske via utskick med mail, på Vänföreningens hemsida och/eller genom annonsering.
Förslag/motioner som medlem önskar ta upp vid årsmöte skall vara inlämnat till Vänföreningens
sekreterare minst 6 veckor för mötet.
Vid ordinarie årsmöte skall åtminstone följande punkter finnas med:
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll (tillika rösträknare)
4. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Revisions berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av årets vinst/förlust
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning
9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
10. Val av ordförande i föreningen
11. Val av styrelseledamöter; lägst 3 och högst 7 ledamöter
12. Val av två revisorer
13. Val av valberedning

14. Verksamheten för kommande år
15. Förslag från medlemmar
16. Förslag från styrelsen
17. Övriga frågor
§ 5 Föreningens verkställande organ
Årsmötet utser ordförande på ett år och övriga styrelseledamöter för en tid av två år, med
möjlighet till omval. Antalet styrelsemedlemmar fastställs till lägst tre och högst sju ledamöter.
Styrelsen är beslutsför vid närvaro av tre ledamöter. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Styrelsen beslutar om föreningens löpande angelägenheter. I övrigt beslutar styrelsen själv om
arbetsfördelning och arbetsformer. Firmatecknare ska vara den person som styrelsen utser till
kassör i föreningen. Ordföranden ska även kunna teckna föreningen.
Styrelsen sammanträder minst 2 gånger per år eller därutöver vid behov.
Styrelsen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträde skall också hållas på
begäran av ordförande eller om tre ledamöter kräver detta
Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll. Av detta skall framgå vem som varit närvarande
och vilka beslut som fattats. Protokoll skall justeras av ordföranden.
§ 6 Nya medlemmar
Nya medlemmar i föreningen kan registreras när som helst under året.
Lista på medlemmar hålls aktuell (mailinglistan) genom sekreterarens försorg.
Föreningen är öppen för såväl fysiska som juridiska personer.
§7 Medlemsavgift
Föreningens medlemmar skall erlägga en årlig medlemsavgift.
Årsmötet fastställer avgiften för ett år i taget.
§ 8 Ekonomisk redovisning
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december. Föreningens räkenskaper ska granskas av
vid stämman utsedda revisorer, som väljs på ett år vid ordinarie årsmöte. Revisionsberättelse
framläggs på ordinarie årsmöte.
§ 9 Stipendier
Av Vänföreningens överskott kan medel avsättas till stipendier dels för orkesterns utveckling dels
som individuellt stöd för en yngre Järfällamusiker. Särskilda regler för hanteringen av dessa
stipendiemedel skall finnas upprättade.
§ 10 Ändring av stadgar
Ändring av stadgar ska ske vid ordinarie årsmöte
§ 11 Föreningens upplösning
Föreningen kan upplösas genom beslut på ordinarie årsmöte. Föreningens tillgångar skall då i
första hand överföras till Järfälla Symfoniorkester, i andra hand till Järfälla Kulturnämnd.

