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Stadgar för Bluesföreningen Crossroads 

Justerade vid årsmötet 2017: 

§1. Bluesföreningen Crossroads är en ideell förening. Dess målsättning skall vara att sprida, stödja 
och på annat sätt främja bluesmusik och närliggande musik. Föreningen är politiskt och religiöst 
obunden. 

§2. Föreningen skall ha en styrelse bestående av ordförande,vice ordförande, sekreterare, kassör 
och minst en ledamot. Även suppleanter kan utses. 

§3. Medlem är den som betalar medlemsavgift, och inte motarbetar föreningens syfte. Skulle det 
vara så att en medlem flagrant motarbetar föreningen i ord och/eller handling äger styrelsen rätt 
att utesluta medlemmen. Detta får göras enbart efter det att medlemmen beretts möjligheten att 
förklara sig inför styrelsen. Beslutet ska dokumenteras i protokoll och tillställas medlemmen 
skyndsamt.  

När medlemsavgift erläggs till föreningen samtycker medlemmen till att föreningen får hantera 
namn och adressuppgifter enligt PuL. 

§4. Styrelsen väljs vid årsmöte för ett år i taget, med undantag av ordförande och kassör som väljs 
på två år, med överlappning. 

§5. Styrelsen ska, på ordförandens eller vice ordförandens kallelse, sammanträda regelbundet 
under verksamhetsåret. Vid frågor som inte kan vänta till utlyst styrelsemöte kan e-post eller 
telefon användas för ett interimbeslut. 

§6. Vid styrelsemöte har samtliga närvarande styrelseledamöter varsin röst, suppleant vid frånvaro 
av ordinarie ledamot. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Ombud får inte förekomma. 

§7. Styrelsen ska handha föreningens skötsel samt vidta de åtgärder som krävs för att i första hand 
följa § 1 i föreningens stadgar. 

§8. Styrelsen äger rätt att, genom ordföranden, kalla till extra allmänt möte och skall göra detta om 
minst en femtedel av föreningens medlemmar kräver detta.  

§9. Ordförande och kassör ska tillsammans, eller var för sig, teckna föreningens firma. 

§10. Kassören ska sköta föreningens ekonomi och upprätta bokslut. Kassören ska senast en månad 
innan årsmötet kontakta revisorerna för revidering av föreningens kassa. 

§11. Årsmöte ska hållas innan mars månads utgång varje år. Kallelse till detta ska utgå senast två 
veckor före årsmötet via normala kanaler för medlemsinformation (sociala medier, nyhetsbrev) 

§12. Vid årsmötet ska följande punkter avhandlas: 

a. Mötets öppnande 
b. Beslut om mötets behöriga utlysande 
c. Val av mötesordförande respektive sekreterare 
d. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötets 

protokoll 
e. Styrelsens verksamhetsberättelse 
f. Revisorernas berättelse 
g. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
h. Motioner 
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i. Beslut om medlemsavgiftens storlek för nästkommande verksamhetsår 
j. Val av styrelse enligt § 3 
k. Val av två revisorer 
l. Val av valberedning, bestående av minst två personer. 
m. Mötets avslutande 

§13 Vid årsmötet äger varje medlem som fullgjort sina skyldigheter för verksamhetsåret en röst. 
Ombud får inte förekomma. 

§14. Motioner kan lämnas av enskild medlem eller av styrelse.  Senast två veckor innan årsmötet 
ska motionen vara styrelsen tillhanda och göras känd genom utskick till medlemmar. Motionen ska 
vara formulerad i att-sats(er) och får inte vara anonym. 

§15 Alla beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet, utom vad som stadgas i § 18 och § 19. All 
omröstning sker öppet såvida annat ej beslutas av årsmötet. 

§16 Årsmötesprotokollet ska vara justerat och tillgängligt för medlemmarna före april månads 
utgång. 

§17 Ändring av dessa stadgar kan, utom beträffande § 18 0ch § 19 endast ske med 2/3-majoritet på 
stadgeenligt årsmöte. Ändringar av § 18 och § 19 kan endast ske vid två på varandra följande 
årsmöten med 2/3-majoritet. 

§18. Upplösning av föreningen kan endast ske vid två på varandra följande årsmöten med 
2/3-majoritet. 

§19. Eventuella kvarstående medel vid föreningens upplösande ska tillfalla ett kulturellt, lokalt 
ändamål, vilket styrelsen beslutar om. 






