Stadgar för Malmö Folkmusikförening
(antagna vid föreningens bildande 1991)
1. Föreningen och dess uppgifter
Malmö Folkmusikförening är en ideell organisation som består av musiker, lyssnare, dansare och
arrangörer. Föreningens huvudmålsättning är att förbättra villkoren för svensk och internationell
folkmusik i Malmöregionen.
Föreningen skall arbeta för:
att skapa fler och meningsfulla arbetsuppgifter för grupper och musiker
att främja förhållandet mellan lyssnare/dansare och utövare
att musiker och andra som arbetar för folkmusiklivet skall få en rimlig ersättning för sitt arbete
att organisera studieverksamhet för musiker och lyssnare/dansare samt de ge musiker som inte
ingår i en fast grupp tillfälle att spela
att sprida intresset för folkmusik till nya lyssnargrupper
att utveckla samarbetet med andra regioner
att massmedias bevakning av Malmöregionens folkmusikliv förbättras
att hos kommunala, regionala och statliga myndigheter utverka stöd och bidrag till föreningens
aktiviteter
2. Organisation
Föreningen består av personliga medlemmar. Dess verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.
Föreningens beslutande organ är:
årsmöte
föreningsmöte
styrelse
3 Medlemskap
Medlemskap är öppet för alla intresserade. Medlem skall erlägga av årsmötet fastställd medlemsavgift.
4. Årsmöte
Årsmöte skall hållas under första kvartalet varje år. Kallelse skall tillställas medlemmarna minst 10
dagar före årsmötet. Föredragningslista, styrelsens och revisorernas berättelse samt valberedningens
förslag skall finnas tillgängligt för föreningens medlemmar senast 5 dagar före årsmötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1 Val av ordförande att leda förhandlingarna
2 Val av sekreterare
3 Val av två justeringsmän
4 Fråga om mötets behöriga utlysande
5 Styrelse- och revisionsberättelser
6 Fråga om ansvarsfrihet
7 Val av ordförande för föreningen
8 Val av styrelseledamöter
9 Val av revisorer
10 Val av ledamöter i valberedning
11 Fastställande av årsavgift för nästkommande år
12 Övriga frågor
5 Föreningsmöte
Extra föreningsmöte utlyses genom kallelse minst 10 dagar i förväg, då styrelsen anser det påkallat
eller då minst 50 av föreningens medlemmar begär det. Beslut får fattas endast i de ärenden som
upptas i kallelsen. Beslut vid föreningsmöte och årsmöte fattas med enkel majoritet genom öppen eller
- om någon vill - genom sluten omröstning. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Röstning
genom fullmakt är inte tillåten.

6 Styrelsen
Föreningens styrelse består av ordförande som väljs på ett år och minst sex ledamöter som väljs på två
år. Av dessa väljs hälften udda år och hälften jämna år. Dessutom väljs minst tre suppleanter på ett år.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna deltar. Vid lika röstetal äger ordföranden
utslagsröst.
Styrelsen skall leda och samordna föreningens verksamhet med de syften som stadgas i § 1 och de
riktlinjer som årsmötet anger.
Styrelsen skall före protokoll vid sina sammanträden. Den skall också föra räkenskaper som avslutas
per kalenderår. Dessa skall sammanställas och före 1 febr, tillsammans med verksamhetsberättelse och
protokoll överlämnas till revisorerna.
7 Valberedning
För att förbereda val utser årsmötet en valberedning som består av minst två personer.
8 Revisorer
Årsmötet utser två revisorer som har till uppgift att granska styrelsens förvaltning och styrelsens
räkenskaper. Revisorerna väljs på ett år. De skall avge sin berättelse senast två veckor efter att de
mottagit stadgade handlingar.
9 Ändring av stadgar
Beslut om stadgeändringar fattas av ordinarie årsmöte. Förslag till ändring måste komma ändring
måste komma styrelsen del före årsskifte innan årsmötet äger rum.
10 Föreningens upplösning
Beslut om upplösning skall fattas av två på varandra följande föreningsmöten av vilka ett är ordinarie
årsmöte. Minst en månad skall förflyta mellan mötena.

