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1. Föreningens namn, ändamål och verksamhet
§ 1.1 Föreningens namn
Föreningens namn är Linköpings Damkör.
§ 1.2 Styrelsens säte
Styrelsens säte är i Linköping.
§ 1.3 Syfte
Föreningens syfte är att berika det kulturella livet i och utanför Linköping.
§ 1.4 Verksamhetsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
2. Medlemskap
§ 2.1 Medlem
Medlem i kören deltager vid repetitioner och framträdanden.
§ 2.2 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen meddelar styrelsen detta.
§ 2.3 Medlemsavgift
Medlem erlägger medlemsavgift årsvis till föreningen. Om avgiftens storlek
beslutar årsmötet. Dirigenten betalar ej medlemsavgift.
3. Föreningsmöte
§ 3.1 Föreningsmöte
Föreningsmöte hålls årligen före mars månads utgång.
§ 3.2 Kallelse
Kallelse till ordinarie föreningsmöte skall utgå senast två veckor före mötet.
Kallelsen tillställs medlemmarna med e-post.
§ 3.3 Beslutanderätt
Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ och är beslutsmässigt,
oavsett antal deltagare.
§ 3.4 Medlemmarnas rättigheter
Rösträtt på föreningsmöte tillkommer alla medlemmar. På föreningsmöte
fattas beslut med enkel majoritet. Omröstning och val sker öppet om inte
någon mötesdeltagare begär sluten omröstning. Vid lika röstetal avgör
dirigenten.
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer samtliga medlemmar.
§ 3.5 Motioner
Samtliga medlemmar har rätt att lämna motioner till föreningsmötet. Motion
skall skriftligen lämnas till föreningens styrelse senast en vecka före mötet.
§ 3.6 Föreningsmötet
Vid föreningsmötet skall följande ärenden behandlas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
Fastställande av föreningens bokslut
Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Godkännande av budget och verksamhetsplan
Beslut om medlemsavgiftens storlek
Val av ledamöter till styrelsen
Val av eventuella funktionärer i föreningen
Val av revisorer
Val av valberedning
Behandling av inkomna motioner
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4. Organisation
§ 4.1 Styrelse
Föreningens styrelse består av dirigenten samt minst tre, högst fyra ytterligare
ledamöter. Styrelsen konstituerar sig själv senast samma dag som
föreningsmötet hålls.
5. Förvaltning
5.1
Revisor
Föreningsmötet utser minst en revisor.
§ 5.2 Valberedning
Föreningsmötet utser en valberedning bestående av minst två personer av
vilka en skall vara sammankallande.
6. Ekonomi
§ 6.1 Teckningsrätt
Föreningens firma tecknas av styrelsens ledamöter var och en för sig.
7. Stadgar
§ 7.1 Ändring
Föreningens stadgar kan ändras vid föreningsstämma. För ändring av
stadgarna krävs 2/3 majoritet.
§ 7.2 Giltighet
Dessa stadgar har fastställts vid föreningens konstituerande möte den 23 juni
2015 och träder omedelbart i kraft.
8. Upplösning av föreningen
§ 8.1 Upplösning
Upplösning av föreningen kan ske vid ordinarie föreningsstämma. Beslut kan
fattas med enkel majoritet. Beslut om disposition av eventuella tillgångar fattas
av styrelsen.

