Stadgar för sångföreningen Faith

Antagna vid årsmötet 2015-02-16

§1

Föreningens namn skall vara Faith

§2

Föreningens syfte skall vara att utöva och främja kyrklig kör- och ensemblesång,
främst inom genren gospel.

§3

Medlemskap erbjuds personer med intresse för körsång, utan hänsyn till etnisk
tillhörighet, religion, kön eller sexuell läggning.

§4

För föreningen skall finnas en styrelse bestående av tre (3) ledamöter:
ordförande, kassör och sekreterare.
Styrelsen väljs av föreningen vid årsmötet för en tid av två år. De väljs förskjutet
till varandra så att inte alla avgår samtidigt.
Om föreningen så önskar kan en eller flera suppleanter väljas.
Suppleanten väljs för 1 år, deltar i ordinarie styrelsearbete men har rösträtt
endast när ordinarie styrelseledamot har förhinder.
Firmatecknare skall vara ordförande och kassör var för sig. De är ansvariga,
var för sig, direkt inför föreningen.

§5

Föreningens verksamhetsår skall vara 1 januari – 31 december.

§6

Föreningens ordinarie årsmöte skall hållas under februari månad.
Styrelsen kallar samtliga medlemmar till årsmöte och extra föreningsstämma senast 14
dagar innan mötet
Motioner till årsmötet skall skriftligen lämnas till styrelsen senast en vecka före
mötesdagen.
Beslut som fattas vid årsmötet skall stödjas av minst två tredjedelar (2/3) av de
närvarande.
Extra föreningsstämma kan kallas på begäran av styrelse eller om 50 % av medlemmarna
begär detta.
I övrigt råder samma beslutsmässiga principer som för ordinarie årsmöte.
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§7

Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter förekomma:
1. Val av mötets ordförande
2. Val av mötetssekreterare
3. Val av justeringsman
4. Godkännande av dagordning
5. Verksamhetsberättelse
6. Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet
7. Val av styrelse
8. Frågan om medlemsavgift för kommande år
9. Förslag från styrelsen
10. Motioner

§8

Beslut om stadgeändring skall fattas med minst två tredjedelars majoritet, vid två
beslutstillfällen. Ett av besluten skall tas vid ordinarie årsmöte.

§9

Vid föreningens upphörande ska kvarstående medel gå till välgörande ändamål med
inriktning mot barn och ungdomar. Sittande styrelse beslutar om specifik organisation
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