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§1
Förbundets ändamål och verksamhet
Medelpads Folkmusikförbund är en sammanslutning av utövare och vänner av svensk folklig musik
och har till ändamål att som förbund främja och företräda folkmusiken.
Förbundets strävan är att
-hävda folkmusikens ställning som självständig konstform och omistligt kulturvärde samt
-vidmakthålla dess folkliga tradition och levandegöra dess musikaliska särart.
Förbundets verksamhetsår är kalenderår.

§2
Förbundet är i allt som inte har samband med dess ändamål och verksamhet neutralt.
§3
Medlemskap
Medlemskap i Förbundet står öppet för var och en, person eller organisation, som vill stödja
Förbundet och dess verksamhet och som erlägger den fastställda medlemsavgiften.
Den som gjort särskilt stora hedervärda insatser för Förbundet eller för det ändamål som Förbundet
arbetar för, kan av Förbundsmöte utses till Hedersmedlem.
Medlem som allvarligt skadar eller hindrar Förbundets verksamhet kan uteslutas av förbundsmöte.
§4
Förbundets organisation
Förbundets verksamhet utövas genom följande organ och befattningar:
-förbundsmöte (årsmöte eller extra förbundsmöte) som är forum för medlemmarnas beslutanderätt.
-styrelsen, som verkställer förbundsmötenas beslut och leder hela verksamheten samt har ansvaret
för Förbundets ekonomi.
-revisorerna, som granskar styrelsens och övriga förbundsorgans och befattningshavares verksamhet
och inför årsmötet till- eller avstyrker ansvarsfrihet.
-viskommitté, som har till uppgift att särskilt ansvara för den vokala folkmusiken .
-låtkommitté, som har till uppgift att vid gemensamma arrangemang vara spelledare och utse
repertoar.
-särskild befattningshavare eller kommitté, som av förbundsmöte eller styrelse givits speciellt
uppdrag.

§5
Styrelsen
Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter vilka alla väljs på årsmöte. Mandattiden
ska vara två år och valen ska vara förskjutna i tiden så att kontinuiteten i styrelsen underlättas.
Frånsett ordförandeskapet konstituerar sig styrelsen själv genom att inom sig utse vice ordförande,
sekreterare och kassör. I särskilda fall kan kassör av förbundsmöte utses utom styrelsen. Styrelsen
utser representanter till de organisationer vartill Förbundet är anslutet eller med vilka Förbundet
samarbetar.
Vid förfall för både ordinarie och vice ordförande utses annan ledamot som tillfällig
sammanträdesledare.
Styrelsen är beslutför då minst tre ledamöter är närvarande och om beslutet ense. Ordförande har
utslagsröst.
Vid alla styrelsesammanträden för sekreteraren protokoll, som vid nästföljande sammanträde
föredras och justeras av ordförande eller annan för särskilt fall därtill utsedd ledamot.
§6
Förbundsmöten
Årsmöte ska på styrelsens kallelse hållas varje år före februari månads utgång. Extra förbundsmöte
hålls då styrelsen finner detta påkallat eller då minst en tiondel av antalet medlemmar för uppgivet
ändamål så begär hos styrelsen.
Förbundsmötet hålls på tid och plats som bestäms av styrelsen eller i särskilda fall av förbundsmöte.
Kallelse och dagordning utfärdas av styrelsen genom skrivelse till varje medlem senast två veckor
före mötet.
Frågor som ska behandlas på förbundsmöte (motioner) ska skriftligen anmälas till styrelsen senast
en månad före mötet och beträffande årsmötet senast 10 januari.
Varje närvarande förbundsmedlem som betalat föregående års medlemsavgift äger en röst. Vid lika
röstetal gäller den mening som ordförande biträder.
Frånvarande medlem har att nöja sig med de närvarandes beslut.
§7
Vid årsmöte förekommer ärendena i följande ordning
1 Mötets öppnande
2 Mötets behöriga utlysande
3 Val av mötesordförande
4 Val av mötessekreterare
5 Val av två justerare för mötets protokoll
6 Årsberättelsen
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7 Resultat och balansräkning samt revisionsberättelse
8 Ansvarsfrihet för styrelsen
9 Motioner och övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till mötet
10 Årsplan
-verksamhet
-budget
11 Val av styrelse:
a) jämna år: ordförande, två ledamöter och en suppleant
b) udda år: två ledamöter och en suppleant
12 Val av övriga funktionärer:
a)
b)
c)
d)

två revisorer
en revisorssuppleant
tre ledamöter i valberedning
en arkivarie

13 Val av kommitté
a) Låtkommitté
-jämna år två medlemmar
-udda år en medlem
b) Viskommitté
-jämna år två medlemmar
-udda år en medlem
14 Fastställande av årsavgiften för nästkommande år
15 Av styrelsen framlagda ärenden
16 Övriga frågor
§8
Avgifter och ekonomi
Kostnaderna för Förbundets verksamhet ska täckas genom medlemsavgifter och bidrag som det
åligger styrelsen att söka. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.
Hedersmedlemmar och kvarvarande ständiga medlemmar är befriade från medlemsavgift.
Förbundet betalar kostnaden för medlemmarnas avgift till riksorganisationen SSR.
§9
Matrikel
Det åligger kassören att föra matrikel över förbundets medlemmar.
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§10
Stadgeändring
Ändring eller tillägg till dessa stadgar skall för att äga giltighet godkännas med 2/3 majoritet av på
två varandra följande förbundsmöten. Förslag till ändring eller tillägg till dessa stadgar ska göras
skriftligen till styrelsen.
§11
Förbundets upplösning
Upplösning av Förbundet kan ske endast om 4/5 av dess samtliga medlemmar så beslutar vid två på
varandra följande förbundsmöten.
Upplösning kan dock inte ske så länge som 10 medlemmar kvarstår i Förbundet.
I händelse av Förbundets upplösning ska dess samlingar och tillgångar i övrigt överlämnas till en eller
flera mottagare i den ordning som det sista förbundsmötet beslutar.
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