Stadgar
för

Smålands
Målgrupp

Spelmansförbund

§1
Smålands Spelmansförbund, bildat den 19 juni 1948, utgör en
sammanslutning av småländska spelmän och övriga personer, som
är intresserade av den folkliga tonkonsten och spelmanskulturen.

Ändamål

§2
Ändamål för Smålands Spelmansförbund är:

Tonkonst

att

bevara och utveckla den folkliga tonkonsten, både
instrumentalt och vokalt.

Spelmanskultur
och
spelmanslag

att

vidmakthålla och höja intresset och förståelsen för den
småländska spelmanskulturen samt stimulera intresset för
bildande av spelmanslag inom förbundet,

Folklåtar

att

uppteckna och tillvarata äldre och nyare folklåtar och
folkvisor,

Samspel

att

stödja spelmansstämmor och träffar,

Framträdanden

att

genom offentliga framträdanden sprida kännedom om,
och intresse för folkmusik, folklig vistradition och annan
förenlig verksamhet.

Medlemskap

Hedersmedlem

Uteslutning

Avgift

§3
Medlemskap i förbundet beviljas envar, som är intresserad av
småländsk folkmusik, och vill ta del av förbundets aktiviteter
eller stödja dess ändamål.
Till hedersmedlem kan utses medlem eller annan person, som
synnerligen förtjänstfullt verkat för förbundets ändamål.
§4
Medlem kan genom beslut av styrelse eller årsmöte, uteslutas ur
Smålands Spelmansförbund, om medlemmen bryter mot
förbundets stadgar, eller på annat sätt underlåter att följa beslut,
som i vederbörlig ordning fattats av årsmöte eller styrelse.
§5
Medlem ska erlägga årlig medlemsavgift till förbundet, med belopp
som årsmötet beslutar. Hedersmedlem erlägger ingen avgift för
medlemskap.
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Styrelse

§6
Förbundets verksamhet ska ledas av en styrelse, med säte i Växjö.
Denna styrelse ska bestå av fem (5) personer, med följande
uppdrag:
Ordförande
vice Ordförande
Sekreterare
vice Sekreterare
Kassör
Dessutom ska styrelsen bestå av två (2) suppleanter, samt som
observatör, redaktören för förbundets tidning.

Successionsordning

Styrelsen väljs på ordinarie årsmöte för en tid av två år.
Jämna år väljs tre (3) styrelseledamöter, och udda år väljs två (2)
styrelseledamöter.

Beslutmässighet

Styrelsen är beslutmässig om minst tre (3) styrelseledamöter
är närvarande.

Ordföranden

Ordföranden ska representera förbundet, och vara
sammankallande vid förbundets och styrelsens sammanträden.

Sekreteraren

Sekreteraren ska föra protokoll över förbundets och styrelsens
sammanträden, medverka vid förbundets korrespondens, samt
vara arkivansvarig.

Kassören

Kassören handhar förbundets medel, ska föra härför erforderliga
böcker, uppbära och redovisa stadgade avgifter, ansvara för
ansökningar om ekonomiska bidrag från hela smålandsregionen, samt vara registeransvarig.

Vice ordföranden

Vice ordföranden fullgör vid förfall ordförandens åligganden.

Vice sekreteraren

Vice sekreteraren fullgör vid förfall sekreterarens åligganden.

Suppleanter

Suppleanterna ska, då så erfordras, stå till styrelsens förfogande,
och vid förfall inträda i styrelsemedlems ställe.

Redaktören

Redaktören ska handha förbundets tidning.

Revisorer

Räkenskapsår

Årsredovisning

§7
Årsmötet väljer varje år två (2) revisorer och en
revisorssuppleant.
Revisorerna ska granska förbundets räkenskaper, och yttra sig
över dessa vid årsmötet.
§8
Förbundets räkenskapsår ska vara lika med kalenderår, 1 januari –
31 december.
§9
Kassören ska lämna ekonomisk årsredovisning till revisorerna,
senast en månad före årsmöte. Senast två veckor före årsmötet, ska
revisorerna lämna tillbaka redovisningshandlingarna till kassören.
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Årsmöte
Extra förbundsmöte

§10
Ordinarie årsmöte ska hållas senast under april månad.
Extra förbundsmöte ska hållas:
när styrelsen finner det nödvändigt, när revisor så önskar,
eller när 1/10 av förbundets medlemmar begär det.

Kallelse

Kallelse till årsmöte sker skriftligen, med post, e-post,
eller i förbundets tidning, senast två veckor före årsmötet.

Motioner

Motioner till årsmötet, ska vara styrelsen tillhanda, senast två
veckor före årsmötet.
§11

Rösträtt

Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ, där varje medlem
har en röst. Besluten avgörs med enkel röstövervikt. Vid lika
röstetal har ordförande utslagsröst.
§12

Dagordning

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande.
2. Dagordning fastställes för årsmötet.
3. Ordförande att leda förhandlingarna väljs.
4. Sekreterare för årsmötet väljs.
5. Protokollsjusterare, tillika rösträknare väljs.
6. Årsmötets utlysning i behörig ordning godkänns.
7. Verksamhetsberättelse redovisas.
8. Ekonomisk rapport redovisas av kassören.
9. Revisorernas berättelse redovisas.
10. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen beslutas.
11. Kostnadsersättning för styrelse fastställs.
12. Medlemsavgift för följande verksamhetsår fastställs.
13. Verksamhetsplan redovisas och fastställs.
14. Budget redovisas och fastställs.
15. Val av styrelse för Smålands Spelmansförbund under två år:
15.1 Ordförande för förbundet väljs jämna år.
15.2 Sekreterare för förbundet väljs jämna år.
15.3 Kassör för förbundet väljs udda år.
15.4 Vice ordförande för förbundet väljs jämna år.
15.5 Vice sekreterare för förbundet väljs udda år.
16. Val av styrelsesuppleanter och funktionärer varje år:
16.1 Styrelsesuppleanter; två funktionärer väljs för ett år.
16.2 Redaktör för förbundets tidning väljs för ett år.
16.3 Hemsidesansvarig väljs för ett år.
16.4 Revisorer; två funktionärer väljs för ett år.
16.5 Revisorssuppleant väljs för ett år.
16.6 Låtkommitté; tre funktionärer väljs för ett år.
16.7 Valberedning; tre funktionärer väljs för ett år,
varav en utses till sammankallande.
17. Rapporter.
18. Motioner som är behörigen väckta, behandlas.
19. Årsmötet avslutas.
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Firmateckning

Stadgeändring

Upplösning

§13
Förbundets firma tecknas av dem, som styrelsen därtill utser.
§14
För ändring av förbundets stadgar, erfordras 2/3 majoritet,
vid två på varandra följande förbundsmöten, varav ett ska vara
ordinarie årsmöte.
§15
Beslut om upplösning av Smålands Spelmansförbund
kan fattas, om 3/4 av samtliga avgivna röster kräver detta,
vid två på varandra följande förbundsmöten, i vederbörlig
ordning utlysta, varav ett ska vara ordinarie årsmöte.

Tillgångar

Vid upplösning ska förbundets ekonomiska tillgångar
tillfalla Sveriges Spelmäns Riksförbund, eller annat
spelmansförbund. Förbundets arkiv doneras eller deponeras i
enlighet med beslut vid sista förbundssammanträdet.

Revidering

Stadgarna är reviderade 1973,
i enlighet med årsmötets beslut den 2 juni 1973.
Stig Andersson
Bengt o Eva Löfberg

Tage Johansson
Max Svensson

Stadgarna är reviderade 2007,
i enlighet med årsmötets beslut den 31 mars 2007.
Sune Johansson
Viola Ek

SvenErik Malmgren
Heléne Ingvarsdotter
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