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Rosvikskörens stadgar
§ 1. NAMN
Organisationens namn är ROSVIKSKÖREN.

§ 2. ÄNDAMÅL
Rosvikskören är en ideell och fristående förening. Körens målsättning är:
- att ge medlemmarna tillfälle att musicera i grupp
- att genom olika former av samvaro stärka gemenskapen i gruppen
- att genom anslutning till Norrbottens Körsångarförbund skapa möjligheter till kontakt med
likasinnade körer i landet.
- att verka utåt genom konsert, uppträdanden etc.

§ 3. MEDLEMSKAP
Medlem i föreningen är den som vill verka för körens målsättning och förbinder sig att följa
körens stadgar. Medlemskap erhålls genom erläggande av medlemsavgift bestämd av
årsmötet.
Ny korist erlägger medlemsavgift senast efter fyra repetitionstillfällen.
Avgiften betalas årsvis, senast 31/3. Korist som börjar under perioden 1/7 – 31/12 betalar halv
medlemsavgift. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.
Utträde ur kören görs skriftligt till körens kassör. Görs på särskild blankett eller via epost.
Vilande medlem, max 24 månader, erlägger hel medlemsavgift och behåller sin plats i
kören.

§ 4. BESLUTANDE ORGAN
Körens beslutande organ är årsmötet, medlemsmötet, styrelsen.

§ 5. STYRELSE
Körens styrelse består av ordförande, fyra ledamöter och två suppleanter. Styrelsen är
beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna eller suppleanterna för dessa är närvarande.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Dirigenten är automatisk adjungerad medlem av styrelse och repertoarkommitté.
Halva antalet styrelseledamöter och suppleanter väljs vartannat år.
Styrelsen förvaltar föreningens medel och kassören för dess räkenskaper
Ordföranden och kassören tecknar var för sig föreningens firma i ekonomiska avseenden. I
övrigt tecknas föreningens firma av ordföranden eller vice ordförande.

§ 6. VAL
Styrelsen väljs av årsmötet för en tid av två år, varefter styrelsen med undantag av
ordförandeposten konstituerar sig. Ordföranden väljs för en tid av två år. Ekonomiska
verksamhetsgranskare samt suppleant för dessa väljs för en tid av ett år.
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§ 7. ÅRSMÖTE
Årsmöte hålls senast under mars månad. Kallelse till årsmötet skall utlysas fyra veckor före
årsmötet.
Motioner till årsmötet skall lämnas till styrelsen två veckor innan årsmötet.
Styrelsen äger rätt att föreslå tillsättande av kommittéer.
På årsmötet skall följande frågor behandlas:
1.
Mötets öppnande (parentation)
2.
Fastställande av dagordning
3.
Val av presidium a) ordförande b) sekreterare c) två justerare
4.
Frågan om mötets utlysande
5.
Verksamhetsberättelse
6.
Ekonomisk redovisning
7.
Ekonomisk verksamhetsberättelse (Revisionsberättelse)
8.
Ansvarsfrihet för styrelsen
9.
Medlemsavgift
10. Val av ordförande för två år
11. Val av styrelseledamöter, 2 st för två år
12. Val av suppleanter, 2 st för ett år
13. Val av Ekonomiska verksamhetsgranskare och suppleant, 2
ordinarie och 1 suppleant för ett år
14. Val av kommittéer, sammankallande
15. Val av valberedning, 3 ledamöter, varav en sammankallande
16. Inkomna motioner
17. Styrelsens förslag
18. Övriga frågor
19. Avslutning

§ 8. STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar fordras att beslut därom fattas med 2/3 majoritet vid två på
varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte.

§ 9. FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av kören och val av donationsmottagare fattas vid två på varandra
följande medlemsmöten, varav ett årsmöte.
Protokoll och övriga handlingar deponeras i, för ändamålet, lämpligt arkiv.
Körens egendom, enligt senast upprättad förteckning, försäljes till marknadsmässiga priser.
Efter reglering av utgifter/skulder doneras eventuellt överskott av försäljning samt tillgångar på
körens konton, till välgörande ändamål.
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