Stadgar för Föreningen Sveriges Jazzmusiker
§1. Föreningen Sveriges Jazzmusiker (FSJ) är en sammanslutning av jazzmusiker med sin
verksamhet huvudsakligen förlagd till Sverige.
Föreningens ändamål är att:
1. tillvarata jazzmusikernas konstnärliga och sociala intressen
2. verka för att jazzen och den improviserade musiken ges en fast plats i svenskt musikliv
3. biträda vid anordnande av konsertarrangemang och dylikt, och att själv anordna sådana.
§2. Medlemskap beviljas av styrelsen efter ansökan. Härvid kan även annan person än
jazzmusiker ifrågakomma,
om den personen i enlighet med föreningens målsättning vill stödja jazzmusiken i Sverige. Sådan
stödmedlem
erhåller ej medlemsförmåner. Medlem som bedömes uppenbarligen motarbeta föreningens syfte
kan av
styrelsen uteslutas varvid inbetald medlemsavgift stannar hos föreningen.
Årsavgift fastställes av årsmötet.
§3. Föreningens styrelse skall bestå av minst nio personer och väljs för ett år av årsmötet.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, medan ordföranden väljes direkt
av årsmötet.
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsen skall sammankalla till årsmöte samt tillsätta valberedning innan årsmötet.
Styrelsen skall också sammankalla till allmänna möten vilka skall äga rum minst två gånger per
verksamhetsår.
Skriftlig information om föreningens verksamhet skall kontinuerligt tillställas dess medlemmar av
styrelsen.
§4. Verksamhetsåret löper per kalenderår. Årsmöte skall äga rum före utgången av mars månad.
Kallelse till årsmötet skall ske skriftligen och senast 14 dagar före årsmötesdagen.
På årsmötet skall förekomma:
- Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
- Val av ordförande och sekreterare för mötet.
- Val av två justeringsmän.
- Styrelsens verksamhetsberättelse.
- Revisorernas berättelse.
- Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
- Övriga frågor.
- Valberedningens förslag till ny styrelse.
- Val av styrelse och revisorer.
- Fastställande av årsavgiftens storlek.
- Avslutning.
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§5. Styrelsen äger rätt att kalla medlemmarna till extra årsmöte. Extra årsmöte skall också hållas
då det skriftligen begärs av minst 15 medlemmar. Kallelse till extra årsmöte skall ske på samma
sätt som för årsmöte.
§6. För ändring av föreningens stadgar krävs stöd av minst två tredjedelar av närvarande
medlemmar vid två på varandra följande årsmöten.
§7.Vid föreningens upplösande skall eventuella resterande medel fördelas lika mellan
medlemmarna efter fullgörande av alla betalningsskyldigheter och redovisning till anslagsgivande
instanser. Beslut om föreningens upplösande sker på samma sätt som beslut om ändringar av
dessa stadgar.

[reviderade av årsmötet 26 mars 2019]
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