STADGAR
för den ideella föreningen POP-60 Helsingborg med hemort i Helsingborg.
Bildad november 2003. Organisationsnummer 802417-1475

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1§
Ändamål
Föreningen har som ändamål att bevara och värna om ungdomskulturen från 1960-talet med
huvudinriktning på musiken.
För att uppfylla syftet skall föreningen:
- arrangera offentliga konserter
- stimulera eget musicerande
- anordna medlemsträffar
2§
Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
3§
Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig.
4§
Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden mellan 1 januari och 31 december
samma år.
5§
Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster, vid två
på varandra följande föreningsmöten varav ett årsmöte.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen anges av såväl medlem som styrelsen.
6§
Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen kan fattas vid två efter varandra följande möten, varav ett
årsmöte. Eventuella tillgångar skall överlämnas till BRIS (Barnens rätt i samhället). Föreningens
handlingar och tillhörigheter skänks till Föreningsarkivet i Helsingborg.
FÖRENINGENS MEDLEMMAR
7§
Medlemskap
Medlemskap erhålls efter erlagd medlemsavgift och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt
att utse person till hedersmedlem.
8§
Medlemsavgift
Årsmötet beslutar om medlemsavgiftens storlek.
9§
Utträde
Utträde ur föreningen görs skriftligen till styrelsen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast
på årsmötet anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.
10§ Uteslutning
Medlem som motarbetar föreningens verksamhet eller ändamål kan efter prövning av styrelsen
uteslutas ur föreningen.

ÅRSMÖTE
11§ Tidpunkt, kallelse
Årsmöte hålls senast under mars månad. Kallelse skall utsändas senast tre veckor före årsmötet.
Utskick sker via mejl till medlem med e-postadress, övriga via vanlig post.
12§ Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
13§ Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen som erlagt årsavgift.
14§ Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av föredragningslista
5. a) Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) Redovisning av resultat- och balansräkning
6. Revisionsberättelse
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Fastställande av medlemsavgift
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
10. Val av
a) ordförande på ett (1) år
b) två (2) ordinarie styrelseledamöter för två (2) år (ojämna år)
c) två (2) ordinarie styrelseledamöter för två (2) år (jämna år)
d) två (2) styrelsesuppleanter för ett (1) respektive två (2) år
e) två (2) revisorer för ett (1) år
f) två (2) ledamöter i valberedningen för ett (1) år
VALBEREDNINGEN
15§ Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen skall senast 2 månader före
årsmötet tillfråga dem, vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
REVISORER
16§ Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll
och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före
årsmötet. Revisorerna skall till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
STYRELSEN
17§ Sammansättning
Styrelsen består av ordförande och 4 ordinarie ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig då mer än
hälften av ledamöterna är närvarande. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant.
18§ Styrelsens åliggande
Styrelsen skall, inom ramen för dessa stadgar, svara före föreningens verksamhet samt tillvarata
medlemmarnas intressen.

