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§ 1.

Borås Spelmanslags uppgift är att väcka, vidareutveckla och upprätthålla intresset och förståelse för
svensk folkmusik, med särskild inriktning på västgötsk folkmusik.

§ 2.

Borås Spelmanslag är religiöst och politiskt obundet.

§ 3.

Medlemskap kan erhållas av för Borås Spelmanslags verksamhet intresserade personer.

§ 4.

Medlemsavgiften skall vara betald senast 30 juni. Därefter sker uteslutning på grund av obetald
medlemsavgift.

§ 5.

Borås Spelmanslags förvaltning handhas av en styrelse om minst 5 personer, samt minst en
suppleant. Avgår styrelseledamot under löpande verksamhetsår har styrelsen rätt att inom sig göra
lämplig omplacering beträffande ledamöternas funktion. På nästkommande medlems- eller årsmöte
ska fyllnadsval förrättas för återstående mandattid.

§ 6.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när styrelseledamot så begär. Styrelsen är
beslutsmässig när minst 3 ledamöter är närvarande. Styrelsens möten skall protokollföras. Borås
Spelmanslag namntecknas av ordförande och kassör var för sig. Kallelse skall göras till samtliga
styrelseledamöter i skälig tid.

§ 7.

Förvaltningen omfattar tiden 1 januari – 31 december och skall vara klar för granskning senast 2
veckor före årsmötet.

§ 8.

Vården av Borås Spelmanslags egendom åligger styrelsen eller särskild utsedd person.

§ 9.

Årsmöte skall hållas före februari månads utgång. Skriftlig kallelse skall vara medlemmarna tillhanda
senast 14 dagar före mötet.

§ 10. Årsmötets dagordning skall omfatta minst nedanstående punkter.
1.
2.

Sedvanliga mötesformaliteter.
Fördragande av styrelsens verksamhetsberättelse, kassarapport, balansräkning samt
inventarielista.
3. Revisorernas berättelse.
4. Styrelsens ansvarsfrihet.
5. Val av ordförande 1 år.
6. Val av övriga ledamöter 2 år vardera. Dessa ska väljas växelvis så att halva styrelsen alltid finns
kvar. Suppleanter 1 år.
7. Val av revisorer.
8. Val av firmatecknare.
9. Val av valberedning.
10. Motioner samt styrelsens yttrande över dem.
11. Styrelsens propositioner, vari skall ingå förslag till verksamhetsplan och förslag till årsavgift för
nästa verksamhetsår.
§ 11. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 1 månad innan årsmötet. Styrelsen avger
skriftligt yttrande över dessa.
§ 12. Årsmöte eller styrelse kan tillsätta kommitéer. Dessa skall hålla styrelsen informerad samt inhämta
styrelsens godkännande innan verkställighet sker.
§ 13. Extra medlemsmöte med Borås Spelmanslag skall hållas om styrelsen anser det nödvändigt eller om
tiondelen av Borås Spelmanslags medlemmar begär det. Kallelse görs senast 14 dagar före mötet.
§ 14. Förslag till ändring eller tillägg till stadgarna skall skriftligen delges styrelsen. För att bli godtagna
skall två på varandra följande möten hållas, varav det ena är årsmöte.
§ 15. Upplösning av Borås Spelmanslag kan ske efter beslut på två efter varandra följande möten, varav
ett är årsmöte. Beslutet kräver 4/5-dels majoritet vid varje möte av de närvarande. Föreningen kan ej
upplösas så länge minst 5 medlemmar önskar fortsätta med verksamheten.
§ 16. Vid Borås Spelmanslags upplösning, tillfaller dess egendom någon eller några organisation/-er vars
syfte i möjligaste mån liknar Borås Spelmanslags.

