Stadgar för Uplands Spelmansförbund
§1

Definition
Uplands Spelmansförbund är en sammanslutning av spelmän och folkmusikvänner
med intresse för folkmusiken i landskapet Uppland. Förbundet tar ej ställning i
partipolitiska eller religiösa frågor.

§2

Mål
Förbundets mål är att
-

§3

Väcka intresse och förståelse för uppländsk folkmusik
Uppteckna och bevara spelmansmelodier, folkvisor och andra folkmusikaliska
traditioner
Främja samband mellan musik och dans
Stödja nyskapande av folkmusik
Anordna folkmusikkurser och spelmansstämmor
Samarbeta med andra kulturvårdande organisationer
Skapa ett fast och gagnande vänskapsband mellan spelmän såväl i Uppland som
övriga landskap

Medlemskap
Envar, som är intresserad av förbundets arbete och syften, kan bli medlem i
förbundet. Ansökan om medlemskap ställs till styrelsen. Medlem är den som inom
fastställd tid betalar medlemsavgiften. Person som gjort en synnerligen betydelsefull
insats för förbundet kan väljas till hedersmedlem. Hedersmedlem utses av årsmötet.
Hedersmedlem erlägger inte medlemsavgift. T.o.m. 25 år erläggs ungdomsavgift.

§4

Förbundsmöten
Förbundets högsta organ är förbundsmötet. Ordinarie förbundsmöte (årsmöte) hålls
varje år före mars månads utgång. Extra förbundsmöte hålls om styrelsen så begär,
eller då minst 1/10 av förbundets medlemmar skriftligen påyrkar detta. Kallelse till
möte skall vara medlemmarna tillhanda senast 3 veckor före mötet. Kallelsen skall
förutom uppgifter om tid och plats även innehålla förslag till föredragningslista,
balans- samt vinst- och förlusträkning från föregående bokföringsår samt
budgetförslag för innevarande år. Kallelsen skall i väsentliga drag redogöra för
innehållet i motioner och propositioner. Beslut fattas med enkel majoritet dock med
undantag av i §7 och §8 nämnda frågor. Vid lika röstetal har sittande ordförande
utslagsröst. Personval avgörs vid lika röstetal genom lottning. Val sker med slutna
sedlar om någon så begär. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Mötet öppnas av ordföranden.
2. Fråga om mötet kungjorts i behörig ordning.
3. Val av ordförande, sekreterare, justeringsmän samt rösträknare för mötet.
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§5

Fråga om röstlängd.
Fastställande av föredragningslista.
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport.
Föredragning av revisionsberättelsen.
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av:
 Ordförande på två år
 Fyra styrelsemedlemmar på två år. Av dessa väljs två årligen.
 Två suppleanter till styrelsen på två år, varav en väljs årligen.
 Två revisorer jämte två suppleanter.
 Minst tre medlemmar i valberedningen.
 Arkivarie, notfogde och eventuellt andra funktionärer.
Fastställande av medlemsavgift och arvoden.
Behandling av från styrelsen hänskjutna ärenden.
Behandling av förslag från medlem i förbundet. Förslag skall ha kommit styrelsen
tillhanda senast den 15 januari.
Övriga ärenden som förbundet beslutar ta upp samt eventuella meddelanden.
Mötets avslutande.

Styrelsen
Förbundets verkställande organ är styrelsen. Styrelsen består av ordförande och fyra
ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen
kan till sin hjälp utse ombud och kommittéer. Styrelsen sammanträder på kallelse av
ordföranden. Vid sammanträde förs protokoll. Om styrelsemöte önskas av minst tre
styrelseledamöter skall ordföranden sammankalla styrelsen. Styrelsen är
beslutsmässig då ordföranden eller vice ordföranden samt två ledamöter är
närvarande. Förbundets namn tecknas av dem eller den styrelsen därtill utser.
Styrelsemedlemmarna ansvarar solidariskt inför förbundet för de medel som
omhändertas av styrelsen., Styrelsen ansvarar även för de medel och inventarier som
omhändertas av övriga funktionärer.

§6

Ekonomi
Räkenskaperna löper kalenderårsvis fr.o.m. första januari t.o.m. sista december.
Vederbörliga räkenskaper, protokoll och övriga handlingar underställs revisorernas
granskning minst 30 dagar före förbundsmötet.

§7

Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan beslutas av årsmöte. För ändring av denna paragraf krävs
dock att beslut fattas på samma sätt som för upplösning av förbundet. För giltigt
beslut fordras 2/3 majoritet. Ändringsförslaget skall ha varit medlemmarna tillhanda
minst en månad före årsmötet.

§8

Upplösning
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Beslut om upplösning fattas av två på varandra följande förbundsmöten, varav ett skall
vara årsmöte. För giltiga beslut fordras 2/3 majoritet av förbundets medlemmar. Då
förbundet upplöses skall arkivet och övrig egendom som av ULMA bedöms vara av
kulturhistoriskt värde tillfalla Dialekt- och Folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA).
Eventuella andra tillgångar överlåts till organisation som verkar för liknande syften
som Uplands Spelmansförbund.
-xStadgarna antagna första gången vid årsmötet 1946.
Reviderade vid årsmötena 79.03.10 och 80.03.09 samt enligt nedan:
§4 Ändrad till: ”Ordinarie förbundsmöte hålls varje år före mars månads utgång. 85.02.09
§3 Tillkommit: ”Reducerad avgift från 65 år”.

89.03.18

§4 Ändrad till: ”Kallelse till möte skall vara medlemmarna tillhanda senast tre

89.03.18

veckor före mötet. Kallelsen skall förutom tid och plats även
innehålla förslag till… och propositioner.”
§8 Ändrad till: ”För giltiga beslut fordras 2/3 majoritet av förbundets medlemmar. 89.03.18
§3 Utgår:

”Medlem som fyllt 65 år erlägger reducerad avgift.”

§3 Tillkommit: ”T.o.m. 18 år erlägges ungdomsavgift.”
§3 Utgår:

95.03.25
96.03.30

”Medlem född före 1915 är avgiftsbefriad. T.o.m. 18 år erläggs
ungdomsavgift.”

Ny lydelse: ”T.o.m 25 år erlägges ungdomsavgift.”

97.03.22
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