STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN PUSH
Namn
§1. Föreningens namn är Kulturföreningen Push
Säte
§2. Föreningen har sitt säte i Gävle
Ändamål
§3. Förening Push har som ändamål att:
Arrangera konserter, klubbar, festivaler och sammankomster med elektronisk och
nyskapande musik. Med elektronisk och nyskapande musik avses bl a electronica, DJing,
improviserad och noterad musik samt tillhörande genrer och uttryckssätt som t.ex
audiovisuella framträdanden.
Föreningen ska jobba för:
- att vara öppen för samarbeten med andra föreningar i Sverige och världen.
- att sprida intresset för elektronisk och nyskapande musik.
- att ha en öppen inställning till blandning av genres och ha öppenhet mot nyskapande
musikstilar.
Medlemmar
§4. Medlemsskap är öppet för alla intresserade. Medlem ska erlägga av årsmötet fastställd
medlemsavgift. Utträde ur föreningen sker genom att medlem själv anmäler sitt utträde till
styrelsen och utträdet kan ske omedelbart.
Medlemsavgift
§5. Medlemsavgift beslutas av ordinarie årsmöte.
Verksamhetsår
§6. Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den
1 januari t.o.m den 31 december.
Beslutande organ
§7. Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
Årsmöte
§8. Föreningens medlemmar håller årsmöte varje år senast under april månad på tid och
plats som styrelsen fastställer.
Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. Öppnandet av mötet
2. Upprättandet av närvarolista
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av en justerare att jämte ordförande justera protokollet från årsmötet
6. Fråga om kallelse till årsmötet skett på rätt sätt
7. Behandling av styrelsen årsredovisning för senaste verksamhetsåret
8. Behandling av revisors berättelse för samma tid
9. Fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens räkning
11. Fråga om disposition av uppkommen vinst eller täckande av förlust
12. Val av ordförande för ett år
13. Val av ordinarie styrelseledamöter för ett år
14. Val av revisor
15. Beslut om årsavgift till föreningen
16. Fastställande av budget och verksamhetsplan
17. Övriga frågor
Extra årsmöte
§9.
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller när minst en tredjedel av antalet medlemmar begär

det.
Kallelse årsmöte
§10.
Kallelse till årsmöte och extra årsmöte ska ske genom e-post som avsänts minst två
veckor i förväg. Till kallelsen ska bifogas dagordning och till ärendena hörande handlingar.
Rösträtt
§11. Vid årsmötet eller extra årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten utövas av en
av medlemmen utsedd och vid mötet närvarande person.
Styrelse
§12.
Föreningens styrelse består av föreningens ordförande och minst två andra ledamöter.
• Styrelsen är beslutsför då minst två antal ledamöter är närvarande och däribland
ordföranden. Beslut i styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den
mening ordföranden för sammanträdet biträder.
• Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter begär
det.
Styrelsen åligger att:
• Verkställa av årsmötet eller av annan föreningsstämma fattade beslut
• Handha föreningens ekonomiska angelägenheter och däröver föra räkenskaper
• Till årsmötet avgiva årsredovisning för senaste räkenskapsår samt ge förslag till budget
för nästföljande räkenskapsår
• Verka för föreningens ändamål i enlighet med föreningens stadgar
Firmatecknare
§13. Styrelsen utser en firmatecknare samt en ersättare för denna.
Omröstning
§14. omröstning
• Omröstning vid årsmöte, extra årsmöte eller i styrelsen sker öppet såvida ej någon
påkallar slutet omröstning.
• Vid omröstning blir den mening gällande för vilken de flesta röster givits.
• Vid lika röstetal avgörs valet av lottning, detta gäller även vid slutet omröstning
Revision
§15. Revision
• Förenings förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av en revisor som väljs av
årsmötet för ett år i taget.
• Revisor ska senast den 1 april avge berättelse över sin granskning
Ändring & upplösning
§16. Ändring av stadgar och upplösning av föreningen
• Beslut om ändring av dessa stadgar samt om upplösning av föreningen fattas vid två på
varandra följande föreningsmöten, varav minst ett årsmöte
• Har beslut fattas om föreningens upplösning, ska behållna tillgångar fördelas mellan
medlemmarna.

