World Fusion Collective - Stadgar

Föreningsstadgar
§ 1. Föreningens namn och ändamål
Föreningens namn är World Fusion Collective. Föreningen organiserar unga människor som
vill utöva kulturyttringar med rötter i folk- och världsmusik. Vi verkar för en mångkulturell
kulturscen. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
§ 2. Föreningens säte
World Fusion Collective har sitt säte i Göteborg med Västra Götaland som
upptagningsområde.
§ 3. Medlemskap
Medlem är den unga person som utövar kulturyttringar med rötter i folk- och världsmusik,
samt betalat medlemsavgift.
Medlemskap beviljas av styrelsen.
Medlem har rätt att när som helst, efter att ha meddelat styrelsen, utträda ur föreningen.
Medlem som efter påminnelse ej har betalat medlemsavgift anses ha utträtt.
Medlem som uppenbarligen brutit mot stadgarna kan uteslutas av styrelsen.
§ 4. Medlemsavgift
Avgiften för medlemskap i World Fusion Collective är 50 kronor/år.
§ 5. Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte ska hållas varje år under första
kvartalet. I samband med årsmötet ska en ensembleworkshop anordnas för medlemmarna.
Kallelse till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor innan mötet. Varje
medlem har yttrande- förslags- och rösträtt på mötet.
På årsmötet ska följande punkter behandlas:
– årsmötets behöriga utlysande
– mötestekniska val
– styrelsens verksamhetsberättelse
– ekonomisk berättelse
– revisorers berättelse
– ansvarsfrihet för avgående styrelse
– verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
Årsmötet väljer i skilda val:
– styrelse om minst tre, högst nio ledamöter. Antalet ordinarie ledamöter ska vara
udda.
– två revisorer
– valberedning
Extra årsmöte utlyses om styrelsen eller minst en tredjedel av medlemmarna så önskar.
Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet. Extra årsmöte
behandlar endast de punkter som mötet är kallat för. Om mötet förrättar nyval eller
fyllnadsval ska revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen behandlas.
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§ 6. Medlemsmöte
Medlemsmöte kan utlysas om styrelsen eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar så
önskar. Kallelse till mötet ska vara alla medlemmar tillhanda minst två veckor innan mötet.
Medlemsmöten ska protokollföras.
§ 7. Verksamhetsår
Verksamhetsår tillika räkenskapsår löper från 1 januari till 31 december.
§ 8. Styrelsen
Styrelsen väljer inom sig en ordförande, kassör, eventuell vice ordförande samt firmatecknare.
Styrelsen ansvarar för att den ekonomiska redovisningen sker enligt god redovisningssed.
Styrelsen beviljar projekt inom föreningen.
Styrelsen ska föra en medlemsförteckning.
Styrelsen är ytterst ansvarig för att verksamhetsplanen genomförs.
Alla styrelsemöten ska protokollföras.
Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år.
§ 9. Revisorer
Årsmötet väljer två revisorer för att granska verksamheten.
Revisorerna har rätt att under verksamhetsåret utföra löpande granskning av räkenskaperna.
§ 10. Valberedning
Valberedningens uppgift är att bereda val till styrelse och revisorer inför årsmötet.
§ 11. Beslutsfattande
Beslut på alla nivåer i föreningen tas med enkel majoritet. Vid lika röstetal genomförs en
andra röstomgång och därefter avgör lotten.
Omröstningar sker i regel öppet. Sluten omröstning ska genomföras om någon medlem, som
är närvarande vid mötet, så önskar.
Varje medlem har rätt att närvara vid styrelsemöten, men medlem utanför styrelsen har inte
rösträtt.
§ 12. Verksamhet
Medlemmar som vill genomföra projekt eller annan verksamhet med föreningens namn ska
via e-post ansöka om det hos ordföranden. Styrelsen ska så snabbt som möjligt meddela sitt
beslut. Ansökningar ska i regel beviljas förutsatt att de uppfyller stadgeenliga krav.
För att genomföra projekt med föreningens namn krävs att minst hälften av deltagarna är
medlemmar i World Fusion Collective. Man söker pengar utanför föreningen för det specifika
projektet och beviljat stöd tillkommer då inte föreningsgemensamma aktiviteter.
Föreningsgemensamma projekt administreras av styrelsen. Till dessa används beviljade
pengar till föreningen som helhet, ej till specifika projekt.
Efter avslutat projekt genomfört av hela föreningen eller mindre grupper ska en kort rapport
skickas till styrelsen för att underlätta arbetet med verksamhetsberättelsen. All ekonomisk
redovisning ska komma styrelsen tillhanda före räkenskapsårets slut.
§ 13. Ändring av stadgar
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Ändring av stadgar kan göras på årsmöte om det framgår av kallelsen att punkten kommer
behandlas.
§ 14. Föreningens upplösning
Upplösande av föreningen kan endast göras på årsmötet.
Förslag på föreningens upplösande ska då aviseras till medlemmarna senast två veckor innan
mötet.
Revisorerna ska avge revisionsberättelse på årsmötet.
Därefter ska medlemmarna ta upp frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Eventuellt ekonomiskt överskott ska gå vidare till fortsatt arbete med att främja unga
människors utövande av folk- och världsmusik. Vad detta är avgör mötet som beslutar om
föreningens upplösande.
När det avslutande möte är avslutat är World Fusion Collective upplöst.

Benjamin Börjesson
Ordförande
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