Stadgar för Konserthusgruppen i Halmstad, ideell förening
(Antagna vid Årsmöte den 12.2. 2018)

§1
Föreningens firma är Konserthusgruppen i Halmstad.
§2
Ändamålet med föreningen är att Halmstad skall ha ett välkomnande Konserthus, ständigt i
Halmstads medvetande.
Föreningen ska vara en intresseorganisation för arrangerande och utövande musikaktörer i
Halmstad och skall
-

genom samverkan och påverkan medverka till att Konserthuset blir en naturlig
hemvist för Halmstads musikliv.
medverka till att det lokala musiklivet såväl som gästande musiker erbjuds de bästa
förutsättningar och möjligheter som kan åstadkommas i huset.
sprida information om vad som sker i huset samt vid behov skapa opinion kring
aktuella frågor om aktiviteter och utbud.
arbeta för att göra halmstadborna ständigt medvetna om vad som sker i huset.
bidra till att utveckla Konserthuset till en naturlig, gränslös mötesplats för olika
generationer och konstformer.
uppmuntra och stödja kulturevenemang som bidrar till att utveckla olika sociala
insatser i Halmstads kommun.

§3
Medlemskap i Konserthusgruppen i Halmstad erhålls av alla med intresse för musik.
Utövande såväl som publik, kan bli medlemmar i föreningen. Medlemsmöten ska årligen
genomföras.
§4
Konserthusgruppen i Halmstads medel består av medlemsavgifter samt andra intäkter.
§5
Konserthusgruppen i Halmstad skall ha en styrelse, bestående av minst fem och högst nio
ledamöter med 3 suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses på Årsmötet för en tid av två
år. Vid bildandet av styrelsen utses två av ledamöterna på ett år. Styrelsen konstituerar sig
själv och beslutar om arbetsfördelningen inom styrelsen. Ordföranden utses av Årsmötet för
ett år.
Ledamöter nomineras utav medlemmarna i föreningen.
Styrelsen beslutsför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel
majoritet om ej annat beslutats. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§6
Konserthusgruppens i Halmstad styrelse skall ha sitt säte i Halmstads kommun.
§7
Styrelsen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträde skall också hållas när
ordföranden anser det behövas, eller om två ledamöter så begär.
Kallelse till sammanträde ombesörjs av ordföranden.
§8
Konserthusgruppens i Halmstad firma tecknas förutom av styrelsen, av den eller dem
styrelsen utser.
§9
Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll. Av detta framgå vilka som varit närvarande
och vilka beslut som fattats. Har skiljaktig mening förekommit, skall denna antecknas till
protokollet. Protokoll skall justeras av ordföranden och en därtill utsedd ledamot.
§ 10
Konserthusgruppens i Halmstad räkenskaper skall föras i enlighet med bestämmelser i
bokföringslagen. Konserthusgruppens i Halmstad räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11
Styrelsen skall årligen före utgången av april månad avge årsredovisning, bestående av
resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse. Styrelsens förvaltning samt
styrelsens räkenskaper skall årligen granskas av två revisorer. Revisorerna utses av årsmötet.
Revisorerna för en tid av två år. Revisorerna skall senast den 15 maj varje år avlämna
revisionsberättelse till medlemmarna. Berättelsen skall innehålla uttalande ifråga om
ansvarsfrihet för styrelsen. Framställs anmärkning skall anledning till denna anges i
berättelsen.

§ 12
Ordinarie Årsmöte skall hållas före juni månads utgång. Extra Årsmöte hålls då styrelsen,
revisorerna eller minst 1/10- del av medlemmarna i föreningen skriftligen begärt det hos
styrelsen, med angivande av det ärende som önskas behandlas.

§ 13
Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie Årsmöte, skall skriftligen anmäla
ärendet till styrelsen senast 4 veckor före mötet.

§ 14
Kallelse till Årsmötet skall innehålla uppgift om de ärenden som skall behandlas på mötet.
Kallelse till Årsmötet skall ske senast två veckor före mötet.
§ 15
Vid Årsmötet skall varje närvarande medlem ha en röst. Medlem får företrädas av ombud.
Ombud får företräda högst fem medlemmar.
§ 16
Vid ordinarie Årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Val av mötesordförande
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
3. Val av två justerare
4. Fråga om kallelse behörigen skett
5. Styrelsens årsredovisning
6. Revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av ordförande
9. Val av styrelseledamöter och suppleanter
10. Val av revisor
11. Val av valberedning
12. Genomgång av budget för kommande verksamhetsår
13. Fastställande av avgifter till föreningen
14. Övriga ärenden
Vid extra Årsmöte skall utöver ärenden enligt punkt 1-4 ovan endast förekomma de ärenden,
för vilka föreningsmötet blivit utlyst och som angetts i kallelsen.
Beslut i Årsmötet utgörs av den mening som fått mer än hälften av de angivna rösterna. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 17
Beslut om ändring av Konserthusgruppens i Halmstad stadgar är ej giltigt, om det ej biträtts
av samtliga röstberättigade på mötet företrädda, eller beslut har fattats av två på varandra
följande Årsmöten, varav minst en ordinarie. På sistnämnda stämma skall beslutet biträdas av
minst två tredjedelar av det på mötet representerade röstetalet.
§ 18
Beslut om upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande Årsmöten, varav minst
en ordinarie. På det möte som sist hållits skall beslutet biträdas av minst två tredjedelar av det
på mötet representerade röstetalet.
§ 19

Vid upplösning av Konserthusgruppens i Halmstad beslutar Årsmötet om disposition av
tillgångarna.

