Stadgar antagna på Vetlanda Madrigalkörs årsmöte den 6 april 2011

§1

Ändamål

Föreningen, vars namn är Vetlanda Madrigalkör (nedan kallad kören), är en
allmännyttig ideell förening med säte i Vetlanda. Körens ändamål är att
framföra körsång.

§2

Medlemskap

Medlemskap i kören beviljas av dirigenten efter godkänt sångprov. Medlem är
skyldig att följa körens stadgar och stadgeenligt fattade beslut. Varje medlem
har ansvar för att vara aktiv på repetitioner, samt ta ansvar för att man kan den
aktuella repertoaren. Vid frånvaro ska medlem inhämta vad som hänt vid
övning. Frånvaro vid repetition meddelas till stämledare, frånvaro vid konsert
meddelas i god tid till dirigenten. Utträde eller tillfälligt uppehåll från deltagande
i kören meddelas i god tid till dirigenten. Medlem som lämnar kören ska
återlämna noter och annat som tillhör kören.

§3

Årsmöte

Verksamhetsår och räkenskapsår är lika med kalenderår. Årsmötet är
Vetlanda Madrigalkörs högsta beslutande organ. Röstberättigade är samtliga
medlemmar och dirigenten. Beslut fattas med enkel majoritet av de
närvarande. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

Körens årsmöte hålls varje år, senast den 31 mars. Motioner till årsmötet
lämnas till styrelsen senast den 31 januari. Kallelse till årsmötet, dagordning,
samt valberedningens förslag meddelas medlemmarna senast två veckor i
förväg.

Extra årsmöte sammankallas efter beslut i styrelsen eller om minst tio
medlemmar av kören begär det. Samma kallelseförfarande gäller som för
ordinarie årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska dagordningen innehålla följande:
1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
2 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
3 Godkännande av kallelsen till årsmötet
4 Fastställande av dagordningen
5 Föregående årsmötesprotokoll
6 Verksamhetsberättelse och styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och
balansräkning)
7 Revisionsberättelse och fastställande av resultat- och balansräkning
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9 Obligatoriska valärenden inför det nya verksamhetsåret:

Styrelse

Övriga val

Ordförande

Vice dirigent

Kassör

Revisorer, två personer

Styrelseledamöter

Stämledare, en per stämma

Dirigent

Notfiskal
Valberedning, två personer

10 Övriga valärenden
11 Fastställande av medlemsavgift
12 Inkomna motioner
13 Förslag från styrelsen
14 Övriga frågor

Valda funktionärer tillträder omedelbart efter årsmötets avslutande och väljs
för ett år om inget annat beslutats. Om flera personer väljs att ingå i samma
funktion väljer årsmötet en sammankallande för respektive funktion.

Revisorerna får inte själva vara medlemmar av styrelsen eller ha nära
personlig anknytning till någon medlem i styrelsen.

§4

Styrelse

Styrelsen ansvarar för körens löpande verksamhet och förvaltning. Styrelsen
ska bestå av 5-7 ledamöter, varav en är dirigenten. Ordförande och kassör
väljs av årsmötet för ett år och är firmatecknare var och en för sig. Dirigenten
väljs för ett år. Övriga ledamöter väljs på två år, med överlappande
tidsintervall. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.
Styrelsen har därutöver rätt att för kortare eller längre tid adjungera ytterligare
personer. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är
närvarande.

§5

Dirigent

Till att leda körens musikaliska verksamhet väljer årsmötet en dirigent.
Dirigenten har rätt att besluta om innehållet i körens rent musikaliska
verksamhet.

§6

Repertoarråd

Repertoaren bestäms av dirigenten efter samråd med repertoarrådet.
Repertoarrådet består av dirigenten, stämledarna samt notfiskalen. Dirigenten
är sammankallande.

§7

Stadgeändringar

För ändring av stadgar fordras beslut av årsmöte, med två tredjedels majoritet
av rösterna. Om fråga om stadgeändring föreligger, ska detta framgå av
kallelsen till årsmötet. Ändringsförslagen ska delges medlemmarna i
anslutning till kallelsen.

§8

Upplösning

Beslut om upplösning av Vetlanda Madrigalkör fattas av två på varandra
följande årsmöten, varav det ena kan vara ett extra årsmöte, med minst två
tredjedels majoritet av rösterna. Om fråga om upplösning föreligger, ska detta
framgå av kallelsen. Beslut rörande körens tillgångar och skulder, utöver vad
som regleras i lagar, gåvoförbehåll och liknande, fattas med enkel majoritet.

