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Stadgar 
 

För den ideella föreningen Åmåls Blues Förening, org.nr:862000–8956  

med hemort i Åmåls kommun. 

Dessa stadgar är gällande fr.o.m. 2001-03-12. 

 

Ändringar:  

 

§ 21. Styrelsens sammansättning ändrades på Årsmötet 2021-03-28 

Tidigare lydelsen var: 

Styrelsen består av ordförande, fyra ledamöter och fyra suppleanter. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare 

som behövs. 

Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. 

nästföljande årsmöte 

Nya lydelsen är: 

Styrelsen består av ordförande, åtta ledamöter och två suppleanter. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare 

som behövs. 

Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. 

nästföljande årsmöte 

 

Ändringar: 

§ 17. Ärenden vid årsmötet. Punkt 12. Val av A/, ändrades på årsmötet 2021-03-28. 

 

Tidigare lydelse var: 

A/ Föreningens ordförande för en tid av 1 år. 

 

Nya lydelsen är: 

A/ Föreningens ordförande för en tid av 2 år. 

 

 

§ 1, Ändamål ändrades på årsmötet 2018-03-04 

Tidigare lydelsen var: Sprida Scandinavian Blues Associations tidskrift Jefferson och stödja 

Bluesfonden  

Ny lydelsen är: Stödja Sven Zetterbergs Minnesfond med en summa/år då ekonomin tillåter 

detta. 

§ 7,Upplösning av förening. ändrades på årsmötet 2018-03-04 

Tidigare lydelse var: 

I andra hand: Om någon vill försöka starta om föreningen inom ett år, överlåtes inventarier 

och eventuella tillgångar till den nystartade föreningen. För att detta skall gälla krävs att den 

nystartade föreningen tar med § 7 i de nya stadgarna. 

I tredje hand: Om det ej startat någon ny förening inom ett år, skall föreningens inventarier 

säljas och alla tillgångar delas lika mellan SBA:s Bluesfond Pg. 260547-5 och Janne 

Rosenqvists Stipendiefond Pg. 260547-5. 

Nya lydelsen är: 

I andra hand: enligt följande: 

 De som vill starta om föreningen eller starta en ny förening, förutsatt att det är 

 en musikförening med rötter i den afrikansk-amerikanska musiktraditionen, 
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 skall de uppvisa att från och med det årsmöte då upplösningen av 

 moderföreningen ägt rum och till den nya föreningens första årsmöte, att: 

 a. Det finns en verksamhetsberättelse för första verksamhetsåret och en 

 trovärdig verksamhetsplan för kommande år och att de är registrerade och visar 

 på en god  ekonomi. 

 b. Att § 7 skrivs in i deras stadgar. 

I tredje hand: enligt följande: 

 Om det ej startat någon ny förening inom ett år, tilldelar genom samråd i den 

 avgående styrelsen föreningens inventarier i lika delar (50/50) till: 

 a. Utbildning inom musik på Karlbergs Gymnasiet och/eller annan 

 musikverksamhet för ungdomar i Åmål Kommuns regi och endast det material 

 som är adekvat för deras musikaliska utbildning. 

 b. Musikskolan i Åmål det material som de kan tänkas ha användning för. 

 c. Resterande material säljes och pengarna tillfaller 50/50 a och b. 

 

§ 17 punkt 12c ändrades på årsmötet 2008-03-29. 

Tidigare lydelsen var: Fyra suppleanter för en tid av 1 år. 

Nya lydelsen är: Halva antalet suppleanter för en tid av 2 år. 

 

§ 11 ändrades på årsmötet 2004-02-18. 

Tidigare lydelse var: Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före 

utgången av februari på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

Nya lydelsen är: Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången 

av mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

 

§ 17 punkt 12d ändrades på årsmötet 2002-02-23. 

Tidigare lydelse var. Två revisorer för en tid av 1 år  

Nya lydelsen är: En revisor och en revisorsuppleant för en tid av 1 år. 

 

 

 

 

 

 

Allmänna bestämmelser: 
 

§ 1. Ändamål. 

 

Sprida kännedom om Bluesmusiken (och dess olika stilar) historiskt, socialt och dess 

influenser på dagens rockmusik. 

Skriftligt, muntligt, genom konserter och den årliga Åmåls Blues Fest ge folk den rättmätiga 

dosen av Blues. 

Öka speltillfällena för lokala, nationella och internationella musiker som spelar blues i dess 

olika stilar. 

Stödja Sven Zetterbergs Minnesfond med en summa/år då ekonomin tillåter detta. 

 

§ 2. Sammansättning. 

 

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. 
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§ 3. Beslutande organ. 

 

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 

 

§ 4. Firmateckning. 

 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två 

styrelseledamöter gemensamt eller var för sig eller av särskild utsedd person. 

 

§ 5. Verksamhets – och räkenskapsår.  

 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1 jan t o m 31 dec. 

 

 

§ 6. Stadgeändringar. 
 

Beslut om ändring av stadgar skall tas på först ett styrelsemöte och därefter på årsmöte. 

För ändring av dess stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

Förslag på ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse. 

 

§ 7. Upplösning av förening. 

 

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst ¾ av antalet avgivna röster. 

 

I beslut om upplösning av förening skall: 

I första hand: Om skulder finns skall föreningens inventarier säljas för att täcka dessa. 

 

 

 

I andra hand: enligt följande 

 De som vill starta om föreningen eller starta en ny förening, förutsatt att det är 

 en musikförening med rötter i den afrikansk-amerikanska musiktraditionen, 

 skall de uppvisa att från och med det årsmöte då upplösningen av 

 moderföreningen ägt rum och till den nya föreningens första årsmöte, att: 

 a. Det finns en verksamhetsberättelse för första verksamhetsåret och en 

 trovärdig verksamhetsplan för kommande år och att de är registrerade och visar 

 på en god ekonomi. 

 b. Att § 7 skrivs in i deras stadgar. 

I tredje hand: enligt följande: 

 Om det ej startat någon ny förening inom ett år, tilldelar genom samråd i den 

 avgående styrelsen föreningens inventarier i lika delar (50/50) till: 

 a. Utbildning inom musik på Karlbergs Gymnasiet och/eller annan 

 musikverksamhet för ungdomar i Åmål Kommuns regi och endast det material 

 som är adekvat för deras musikaliska utbildning. 

 b. Musikskolan i Åmål det material som de kan tänkas ha användning för. 

 c. Resterande material säljes och pengarna tillfaller 50/50 a och b. 

 

Föreningens medlemmar: 

 
§ 8. Medlemskap. 



.  

Sidan 4 av 8 

 

Föreningen är öppen för alla som erlagt årsavgift och följer stadgarna. 

Medlemmarna skall ha fortlöpande information om föreningens verksamhet minst 2 ggr/år. 

 

§ 9. Uteslutning. m.m. 

 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denna har motarbetat 

föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. 

 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av 

styrelsen angiven tid, minst 14 dagar från det att denna fått ta del av de omständigheter som 

föranlett att medlemskapet ifrågasätts. 

 

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Beslutet får begränsas till att omfatta viss tid. 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela denne 

varning. 

 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig. 

I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för 

överklagande av beslut. Beslut skall inom tre dagar från dagen för beslutet tillställas den 

berörde. 

 

§ 10. Medlems rättigheter och skyldigheter. 

 

Medlem 

 Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna. 

 Har rätt till information om föreningens angelägenheter. 

 Skall följa föreningens stadgar, bestämmelser och beslut. 

 Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av 

föreningen. 

 Skall betala de avgifter som beslutats av föreningen. 

 

Årsmötet och extra årsmöte. 
 

§ 11. Tidpunkt, kallelse. 

 

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars på tid och 

plats som styrelsen bestämmer. 

 

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast 4 veckor före mötet tillställas medlemmarna och 

kungöras på föreningens hemsida. Har förslag väckts om stadgeändringar, nedläggning eller 

annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i 

kallelsen. 

 

Verksamhetsberättelser och revisorernas berättelser, samt styrelsens förslag och inkomna 

motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna.  

( I kallelsen meddelas var) 

 

§ 12. Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. 
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Såväl medlem som styrelsen får avge motion att behandlas av årsmötet. 

 

Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet. Styrelsen 

skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 

 

§ 13. Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.  
 

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år har 

rösträtt på mötet. 

 

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. 

 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 

 

§ 14. Beslutsmässighet. 

 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på 

mötet. 

 

§ 15. Beslut och omröstning. 

 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 

 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem har begärt det skall dock val ske slutet. 

 

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträdes av 

ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lotten. 

Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

 

Beslut bekräftas med klubbslag. 

 

 

§ 16. Valbarhet. 

 

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. 

 

§ 17. Ärenden vid årsmötet. 

 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

3. Fastställande av dagordning. 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet. 

6. A/ Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

B/ Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret. 

7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

9. Framställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret. 
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10. Fastställande av medlemsavgifter för efterföljande kalenderår. 

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

12. val av 

A/ Föreningens ordförande för en tid av 2 år. 

B/ Halva antalet ordinarie ledamöter för en tid av 2 år. 

C/ Halva antalet suppleanter för en tid av 2 år. 

D/ En revisor för en tid av 1 år samt en revisorsuppleant för en tid av 1år. 

I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. 

E/ Två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år varav en är sammankallande. 

13. Övriga frågor. 

14. Mötets avslutande. 

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas 

om det inte finns med i kallelsen till mötet. 

 

§ 18. Extra årsmöte. 

 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. 

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst ¼ av föreningens 

röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och 

innehålla skälen för begäran. 

 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant 

möte att hållas inom 2 månader från kallelsen. Kallelsen med förslag till dagordning för extra 

årsmöte skall tillställas medlemmarna senast 7 dagar före mötet och meddelas inom samma 

tid på föreningens hemsida. 

 

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda 

kallelsen. 

 

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. 

 

Valberedningen. 

 
§ 19. Sammansättning, åligganden. 

 

Valberedningen består av två ledamöter, valda av årsmötet. 

 

Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga den vilkas mandattid utgår vid 

mötets slut om de vill kandidera för nästa mandattid. 

 

Senast 1 vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt 

förslag på föreningens hemsida. 

 

 

Revisor. 

 
§ 20. Revision. 
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Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och 

styrelseprotokoll och övriga handlingar. 

 

Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet. 

 

Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- 

och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före 

årsmötet. 

 

Styrelsen. 

 
§ 21. Sammansättning. 

 

Styrelsen består av ordförande, åtta ledamöter och två suppleanter. 

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare 

som behövs. 

 

Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. 

nästföljande årsmöte. 

 

 

 

 

§ 22. Styrelsens åliggande. 

 

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvar för 

föreningens angelägenheter. 

 

Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata 

medlemmarnas intressen. 

 

 

 

 

Det åligger styrelsen att: 

 Tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas. 

 Verkställa av årsmötet fattade beslut. 

 Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen. 

 Ansvara för och förvalta föreningens medel. 

 Tillställa revisorn räkenskaper m.m. enligt § 19 och förbereda årsmötet. 

 

För samtliga styrelsemedlemmar gäller obligatorisk närvaro (minst 2/3) vid de möten 

styrelsen kallat till. Vid förhinder meddelas detta i god tid.. 

 

Styrelsen har rätt att tillsätta styrelsemedlem, dock ej beslutande, vid vakans för 

styrelsemedlem som avgår under året 

 

§ 23. Kallelse, beslutsmässighet och omröstning. 
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Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har 

begärt det. 

 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter 

är närvarande. För alla beslut krävs minst att hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense 

om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud. 

 

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning 

eller vid telefonsamtal. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast efterföljande 

sammanträdet och protokollföras. 

 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av 

en särskild utsedd protokolljusterare. 

Avvikande meningar skall antecknas vid protokollet. 


