
Dusty Road Blues Tidaholm

Föreningens stadgar.

Ändamål.

§1.  Bluesföreningen är en ideell förening. Målsättning att sprida, stödja och över huvud 
taget befrämja bluesmusiken och dess utövare. Föreningen är ur religiös och politisk 
synpunkt obunden.

Verksamhet.

§2.  Föreningen skall:
- Minst fyra gånger om året informera föreningens medlemmar om verksamheten.
- Anordna studiecirklar i blues när förutsättningar för detta föreligger.
- Samarbeta med föreningar, organisationer och andra som verkar för 

bluesmusiken. Scandinavian Blues Association, (SBA), är en viktig sådan 
organisation.

§3.  Föreningen har kalenderår som räkenskapsår.

Medlemskap, medlemsavgift, rösträtt och valbarhet.

§4.  Medlem i föreningen är den som erlagt medlemsavgift.

§5.  Medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår bestäms av årsmötet.

§6.  Varje medlem äger en röst.

§7.  Valbar till uppdrag inom föreningen är den som är medlem.

Årsmöte.

§8.  Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

§9.  Årsmöte skall hållas varje år och före februari månads utgång.

§10.  Kallelse till årsmötet skall meddelas på sådant sätt att den kommit medlemmarna 
tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

§11.  Vid årsmötet skall följande behandlas:
- Mötets öppnande.
- Frågan om mötet är behörigt utlyst.
- Dagordningens godkännande.
- Val av mötesordförande och mötessekreterare.
- Val av två protokolljusterare, att jämte ordförande, justera årsmötets protokoll.
- Verksamhetsberättelse.
- Bokslut och revisionsberättelse.
- Frågan om ansvarfrihet för den avgående styrelsen.



- Val av ordförande.
- Val av kassör.
- Val av fem ledamöter.
- Val av två suppleanter.
- Val av minst en revisor.
- Val av valberedning.

§12.  Motioner, i för föreningen angeläget ärende, kan inlämnas till årsmötet. Sådan 
motion skall vara inlämnad till styrelsen senast den sista december för att kunna 
beredas och tas med på dagordningen. Finns en eller flera motioner inlämnade, skall 
detta anges med motion / motioner på dagordningen.

§13.  För att årsmötet skall vara beslutsmässigt erfordras att minst tio röstberättigade 
medlemmar, enligt §14, finns närvarande. Är inte detta fallet skall mötet ställas in och 
nytt möte utlysas omgående. Kallelse till sådant möte skall ske i enlighet med §10.

§14.  Rösträtt vid årsmöte äger den som erlagt medlemsavgift för det verksamhetsåret 
som avhandlas och är närvarande vid mötet.

§15.  Justerat årsmötesprotokoll skall distribueras till samtliga medlemmar vid närmast 
följande medlemsutskick, dock senast inom två månader efter årsmötet.

Styrelsens sammansättning och beslutsmässighet.

§16.  Styrelsen skall bestå av följande:
- Ordförande.
- Kassör.
- Fem ledamöter
- Två suppleanter.

§17.  Fyllnadsval kan ske vid årsmöte / extra årsmöte då styrelsemedlem begärt att få 
lämna sin post.

§18.  Till föreningens styrelsemöten skall samtliga styrelsemedlemmar kallas.

§19.  Styrelsen är beslutsmässig när denna sammankallas enligt föregående § och när 
minst hälften av styrelsemedlemmarna deltar. Vid lika röstetal äger ordföranden 
utslagsröst.

§20.  Vid första styrelsemötet efter årsmötet skall styrelsen konstituera sig.

Firmateckning.

§21.  Föreningens firma tecknas av dess ordförande och kassör var för sig.

Revisorerna.

§22.  Revisorernas uppgifter består i att:
- Under verksamhetsåret fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, 

styrelseprotokoll samt övriga handlingar som kan ha betydelse för uppdraget.



- Under året vara kassören behjälplig vid behov.
- Vid årsmötet lämna revisionsberättelse.

Valberedning.

§23.  Valberedningens uppgifter består i att:
- För årsmötet framlägga förslag på kandidater till de poster som är aktuella för 

val.
- Tillfråga tidigare innehavare av styrelsepost som är aktuell för omval om dennes 

intresse att kandidera.
- Redovisa förslag som lämnats till valberedningen senast sju dagar före möte och 

som lämnats av medlem.

Uteslutning.

§24.  Medlem som handlar på sätt som uppenbarligen skadar föreningen kan uteslutas 
ur föreningen vid extra årsmöte eller vid ordinarie årsmöte nekas fortsätt medlemskap. 
Beslut om sådant förfarande erfordrar 2/3 majoritet.

Ändring av stadgar.

§25.  Ändring av stadgar skall beslutas av två på varandra följande medlemsmöten var 
av ett är ett årsmöte. Beslut skall tas med 2/3 majoritet.

Föreningens upphörande.

§26.  För föreningens upphörande erfordras att två ordinarie årsmöten med 2/3 
majoritet beslutar detta. Av kallelse till det senaste mötet skall framgå att detta ämne 
kommer att avhandlas.

§27.  Eventuellt kvarstående medel vid föreningens upphörande skall skänkas till 
organisation som befrämjar spridandet av bluesmusik såsom Scandinavian Blues 
Association eller likvärdig. Medel kan även ges direkt till förtjänta och / eller behövande 
bluesmusiker.


