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STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS JAZZKLUBB
Fastställda vid föreningsstämman den 2 februari 2017
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 1 Ändamål
Jönköpings Jazzklubb är en ideell förening som har till syfte att främja förutsättningarna för
och sprida kunskap om jazzmusik och relaterade genrer. Detta arbete kan ske i många olika
former beroende på behov och resurser.
§ 2 Säte
Jönköpings Jazzklubb har sitt säte i Jönköpings kommun.
§ 3 Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar.
§ 4 Beslutande organ
Jönköpings Jazzklubbs beslutande organ är ordinarie föreningsstämma, extra
föreningsstämma och styrelsen.
§ 5 Firmateckning
Jönköpings Jazzklubbs firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två
styrelseledamöter gemensamt. Styrelsen beslutar dock, och skriftligen dokumenterar, de
befogenheter och det ansvar som överlämnas till ordförande, vice ordförande och kassör.
§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
Jönköpings Jazzklubbs verksamhetsår och räkenskapsår är lika med kalenderår.
§ 7 Stadgetolkning m.m.
Uppstår tvekan eller tvist om tolkningen av dessa stadgar eller uppkommer en situation som
inte är förutsedd i stadgarna hänskjuts frågan till nästkommande föreningsstämma eller
avgörs i brådskande fall av styrelsen.
§ 8 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av föreningsstämman med minst 2/3 av antalet
avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som
styrelsen. Förslaget ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före föreningsstämman.
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§ 9 Skiljeklausul
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tvist vid tillämpning
av dessa stadgar eller annan tvist mellan medlem och föreningen inte väcka talan vid allmän
domstol. Sådan tvist ska i stället avgöras enligt Stockholms Handelskammares regler om
förenklat skiljemannaförfarande.
§ 10 Upplösning av jazzklubben
För upplösning av Jönköpings Jazzklubb krävs beslut av minst 2/3 av avgivna röster på två på
varandra följande föreningsstämmor, varav den ena ska vara ordinarie föreningsstämma.
Kallelse till ny föreningsstämma får inte ske förrän den tidigare stämman har avslutats.
I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas
till angivna föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m.
ska arkiveras.
FÖRENINGENS MEDLEMMAR
§ 11 Medlemskap
Den som vill bli medlem ska betala in beslutad medlemsavgift och anses därmed omedelbart
ha inträtt i föreningen som medlem. Medlemskapet fortgår så länge medlemsavgiften är
betald. Medlemsavgiften gäller för det kalenderår under vilken densamma inbetalats.
Ordinarie föreningsstämma kan utse medlem till hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad
från medlemsavgift.
Över medlemmarna ska föras ett medlemsregister.
§ 12 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha utträtt ur föreningen. Erlagd avgift för återstående del av året återbetalas ej.
Medlem som inte har betalat medlemsavgiften under innevarande verksamhetsår ska anses
ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen
avförs från medlemsregistret.
§ 13 Uteslutning
Medlem kan uteslutas ur föreningen av styrelsen om medlemmen har försummat att betala
av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål,
uppenbarligen skadat föreningens intressen eller bedöms inverka svårt på
sammanhållningen inom föreningen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela denne
varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst
14 dagar, har fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att
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medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen för uteslutningen eller varningen redovisas
samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande, vilket i så fall ska ske med
skiljemannaförfarande i enlighet med § 9 ovan.
§ 14 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
- har rätt att delta i sammankomster som föreningen anordnar för medlemmar
- har rätt till information om föreningens angelägenheter och arrangemang
- ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan
- ska betala medlemsavgift som beslutas av föreningen
- har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av
föreningen
Medlem har genom sitt medlemskap samtyckt till att föreningen antecknar medlemmens
personuppgifter i medlemsregistret.
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
§ 15 Tidpunkt, kallelse m.m.
Ordinarie föreningsstämma, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas senast
den 31 mars varje år på tid och plats som styrelsen beslutar.
Kallelse till föreningsstämman ska av styrelsen tillställas medlemmarna senast 30 dagar före
mötet genom brev eller hos föreningen registrerad mail-adress och på föreningens hemsida.
Föredragningslista jämte erforderligt underlag ska finnas tillgängligt för medlemmarna på
föreningens hemsida senast 14 dagar före föreningsstämman.
Ordförande vid föreningsstämma ska vara annan person än styrelseledamot.
§ 16 Förslag till ärenden att behandlas på föreningsstämman
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas på föreningsstämman.
Proposition med styrelsens förslag om stadgeändring, eller annan fråga av betydelse för
föreningen eller dess medlemmar, ska meddelas alla medlemmar senast 14 dagar före
föreningsstämman.
Motion med förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar före stämman.
Styrelsen ska till stämman avge skriftligt yttrande över motioner och redovisa dessa senast 7
dagar före mötet.
§ 17 Rösträtt samt yttranderätt och förslagsrätt
Rösträtt har varje medlem som erlagt årsavgiften för det senast avslutade verksamhetsåret
och som under mötesåret fyller lägst 15 år. Alla medlemmar har yttrande- och förslagsrätt
vid stämman. Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt är personlig och får inte utövas genom
ombud.
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§ 18 Beslutsförhet
Mötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på
mötet.
§ 19 Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering).
Med undantag för de i § 8 och § 10 första stycket nämnda fallen avgörs vid omröstning alla
frågor genom enkel majoritet. Alla beslut bekräftas med klubbslag.
Val avgörs genom enkel relativ majoritet, vilket innebär att den/de som erhållit högsta
antalet röster är vald/valda oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna
röster. Om det på årsmötet föreslås fler kandidater än antalet valbara platser, ska sluten
omröstning ske och den/de kandidat(er) som enligt ovan erhållit flest röster är vald(a).
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av
antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska
dock val ske slutet. Vid varje votering vid lika röstetal ska lotten avgöra.
§ 20 Ärenden vid ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas och protokollföras
1.
2.
3.
4.
5.

Fastställande av röstlängd för mötet (vid behov).
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställande av dagordning
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet, tillika att vara
rösträknare
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning och förslag till
resultatdisposition
7. Föredragning av revisionsberättelsen
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Fastställande av medlemsavgift
11. Information av verksamhetsplan för det kommande året
12. Behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner
13. Val av ordförande, mandattid 1 år
14. Fastställande av och val av erforderligt antal styrelseledamöter, mandattid 2 år.
15. Val av två revisorer, mandattid 1 år
16. Val av ledamöter i valberedningen
17. Stämmans avslutande
Årsmötets protokoll ska vara justerat och infört på föreningens hemsida senast 30 dagar
efter föreningsstämman.
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§ 21 Extra föreningsstämma
Styrelsen kan kalla till extra föreningsstämma. Styrelsen är skyldig att kalla till sådan stämma
när en revisor eller minst en tiondel av föreningens medlemmar begär det. Sådan begäran
ska vara skriftlig och innehålla skäl(en) för begäran. När styrelsen har erhållit en sådan
begäran ska styrelsen inom 14 dagar därefter kalla till stämma att hållas inom 30 dagar från
det att styrelsen mottog begäran.
Kallelse till extra föreningsstämma sker på föreningens hemsida senast 10 dagar före
stämman. Föredragningslista med erforderligt underlag ska samtidigt finnas på föreningens
hemsida. Vid extra föreningsstämma får endast det som har föranlett mötet upptas till
behandling.
De regler som gäller för ordinarie föreningsstämma gäller oförändrade vid extra
föreningsstämma.
§ 22 Revision
På ordinarie föreningsstämma utses två revisorer som väljs på 1 år.
Revisorerna ska fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, protokoll från föreningsstämmor och styrelsesammanträden samt övriga handlingar.
Föreningens årsbokslut ska vara revisorerna tillhanda senast 30 dagar efter avslutat
räkenskapsår.
Revisorerna ska senast 21 dagar före ordinarie föreningsstämma överlämna revisionsberättelsen till styrelsen.
Revisorerna ska avge en rekommendation till föreningsstämman om styrelsen bör beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret eller ej.
§ 23 Valberedning
Valberedningen består av en ordförande samt två övriga ledamöter varav en
styrelseledamot som väljs på den ordinarie föreningsstämman. Valbar till valberedningen är
röstberättigad medlem i föreningen. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller
minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Nomineringar ska vara valberedningen
tillhanda 21 dagar före föreningsstämman. Senast 7 dagar före föreningsstämman ska
valberedningen genom föreningens hemsida meddela röstberättigade medlemmar sitt
förslag.
STYRELSEN
§ 24 Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av ordförande och erforderligt antal ledamöter, dock minst sex. Valbar till
styrelsen är medlem i föreningen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare,
kassör och de övriga befattningshavare som behövs samt meddelar närmare föreskrifter om
arbetet inom styrelsen. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har
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inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Styrelsen bör
återspegla en jämn ålders- och könsfördelning.
Ordföranden väljs av föreningsstämman för en mandattid på 1 år.
Övriga styrelseledamöter väljs av föreningsstämman för en mandattid på 2 år. Halva antalet
övriga ledamöter väljs växelvis udda och jämt år.
§ 25 Styrelsens åligganden
Styrelsens ordförande är föreningens officiella representant och har det övergripande
ansvaret för styrelsens arbete. Ordföranden ska tillse att styrelsesammanträden hålls i den
omfattning som erfordras. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda i dennes
ställe.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning av dess tillgångar och
angelägenheter. Styrelsen övervakar att föreningens stadgar och beslut efterlevs. Styrelsen
ansvarar vidare för att alla medlemmar hålls väl informerade om föreningens verksamhet.
Styrelsen ska handlägga ärenden som ska föreläggas föreningsstämman.
Styrelsen kan utse erforderligt antal arbetsgrupper som ska förbereda styrelsens beslut i
olika ärenden. Ett programutskott som ansvarar för planeringen av kommande
arrangemang, kontakter med intresserade grupper och artister är exempel på sådana
grupper. Andra grupper kan vara Ungdomssektion, Sponsring/bidrag, Entrévärdar,
Informationsgrupp, Teknisk grupp, Hemsida/Presskontakter/Facebook, Kontakt med andra
klubbar m.m.
§ 26 Kallelse till styrelsemöte, styrelsens beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter
skriftligen har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då
minst halva antalet ledamöter är närvarande inräknat ordföranden eller vice ordföranden.
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens närvarande ledamöter är ense om
beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom omröstning via epost eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut
anmälas vid det närmaste därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde ska protokoll föras numrerade i löpande kronologisk ordning. Protokoll
ska justeras av mötesordföranden eller annan ledamot av styrelsen som styrelsen har utsett
därtill. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

