
Stadgar 
Rimbo Folk 
§1 Rimbo Folk är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening med syfte 
att arrangera konserter och speltillfällen för folk-,världsmusik/dans och kultur i 
Rimbo med omnejd.

 §2 Mål

•           arrangera konserter och speltillfällen för folk-,världsmusik/dans och kultur;

•           utveckla och sprida folk- och världsmusik / -dans;

•           främja umgängesformer där folkmusik och dans är medel för glädje och 

gemenskap för alla människor i Rimbo med omnejd;

•           främja kreativitet och nytänkande inom genren, samt genreöverskridande 

möten;

•           verka för jämlikhet och medvetenhet om alla människors och 

kulturuttrycks lika värde

§3 Medel 
	 •	 aktivt anordna verksamheter som rimbostämman, danshus, musikkaféer, 

kurser och seminarier;

	 •	 verka för att folkmusik, dans, sång och lek finns på daghem och skolor;

	 •	 agera i kulturpolitiska frågor och arbeta för att folkmusik,dans och kultur ges 

större samhälleligt stöd;

	 •	 verka för ömsesidig respekt mellan spelmän, sångare och dansare med olika 

inriktning ifråga om tradition och förnyelse.

§4 Medlem äger rätt att under verksamhetsåret bilda arbetsgrupp och verka i 
föreningens namn. Verksamhet med ekonomiska konsekvenser där föreningen 
ytterst står som ansvarig skall i förväg godkännas av styrelsen.

§5 Medlemskap erhålls via inbetalning av fastställd årsavgift och gäller t.o.m. 
första kvartalet följande år.

§6 Beslutsrätt 
Varje medlem / representant har en röst. 

Beslut fattas med absolut majoritet då ej annat stadgats.

§7 Verksamhetsår är lika med kalenderår.

§8 Årsmöte hålls varje år före utgången av maj. Kallelse till årsmöte utsänds 
senast i december. Årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga för alla medlemmar 
senast två veckor före årsmötet.

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE

	 •	 1. Val av mötesfunktionärer och en protokolljusterare.

	 •	 2. Fastställande av mötets behörighet.

	 •	 3. Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelse.

	 •	 4. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

	 •	 5. Beslut om verksamhetsplan.

	 •	 6. Behandling av medlemmars motioner, styrelsens förslag och fastställande 

av arbetsgrupper.

	 •	 7. Fastställande av medlemsavgifter.
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	 •	 8. Fastställande av budget.

	 •	 9. Val av ordförande, kassör och övriga ledamöter till styrelsen.

	 •	 10. Val av revisor.

	 •	 11. Val av ledamöter i valberedning, varav en sammankallande.

	 •	 12. Behandling av under årsmötet väckta frågor.

§9 Extra årsmöte hålls på kallelse av styrelsen eller revisorn.

Kallelse till extra årsmöte skall utsändas senast två månader före mötet.

 §10 Styrelsen skall ha minst tre ledamöter. Mandatperiod för styrelsens 
medlemmar är två år. Styrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet, 
förbereder och kallar till årsmöte och andra möten. Styrelsemöten skall 
protokollföras. Om styrelsemedlem under mandattiden avsäger sig sitt uppdrag 
kan styrelsen utse ersättare. Om förtroendevald avsäger sig sitt uppdrag under 
mandattiden kan fyllnadsval genomföras på medlemsmöte. Föreningens firma 
tecknas av ordföranden och kassören.

 §11 Ledamöter till valberedning, varav en sammankallande, väljs på två år. 
Valberedningen tar in nomineringar och föreslår val av styrelse och övriga val, till 
årsmötet.

 §12 Föreningens räkenskaper och övriga begärda handlingar skall överlämnas 
till revisorn senast sex veckor före årsmötet.

 §13 Arbetsgrupperna i föreningen arbetar självständigt med eget ekonomiskt 
ansvar gentemot styrelsen/föreningen. Arbetsgruppernas budget skall godkännas 
av styrelsen. Rapport om ekonomi och verksamhet lämnas till styrelsen 
kontinuerligt.

 §14 Motioner skall inlämnas till styrelsen senast en månad innan årsmöte och 
stadgeändringsförslag skall inlämnas till styrelsen minst tolv veckor före 
årsmötet. Stadgeändring kan enbart beslutas vid ordinarie årsmöte. Motioner, 
stadgeändringsförslag och styrelsens yttranden skall av styrelsen distribueras med 
årsmöteshandlingarna. För stadgeändringsbeslut fordras två tredjedels majoritet 
bland avgivna röster.

 § 15 Medlem som har skadat föreningens syften kan uteslutas av årsmötet. 
Meddelande om hotande uteslutning skall utsändas till berörd medlem senast en 
månad före årsmötet.

§16 Beslut om föreningens upplösning kräver minst två tredjedelars majoritet på 
två av varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie. Vid upplösning 
tillfaller föreningens tillgångar riksföreningen för folkmusik och dans.


