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Stadgar
§1
Körens målsättning är att med höga krav på konstnärlig kvalitet utöva musik för blandad kör och
därmed förenlig verksamhet.

§2
Körens repertoar skall bestå av såväl profan som sakral körsång à cappella. Samverkan med
instrumentalensembler och artister skall också kunna förekomma.
I mån av ekonomiska resurser skall kören bidra till stimulerandet av musiklivet genom att aktivt arbeta
med att arrangera musikevenemang, till exempel genom utbyte med andra körer.

§3
För körens verksamhet och förvaltning ansvarar en styrelse, bestående av högst åtta körmedlemmar.
Vid jämt röstetal har ordföranden utslagsröst.

§4
Verksamhetsåret utgörs av helt kalenderår. Årsmöte skall hållas före februari månads utgång. Kallelse
till årsmöte delges minst tre veckor i förväg vid ett ordinarie repetitionstillfälle.
Vid årsmöte skall dagordningen innefatta nedanstående punkter
1. Val av årsmötesfunktionärer
- ordförande
- vice ordförande
- sekreterare
- protokolljusterare
- rösträknare
2. Fastställande av dagordning
3. Fastställande av röstlängd
4. Godkännande av kallelse till mötet
5. Föredragning av verksamhetsberättelse
6. Föredragning av resultat- och balansräkning
7. Föredragning av revisionsberättelse
8. Fastställande av verksamhetsberättelse och resultat- och
balansräkning
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande för ett år
11. Val av kassör för ett år
12. Fastställande av firmatecknare
13. Val av 3 styrelseledamöter för två år
14. Val av 2 revisorer och ersättare till dessa
15. Val av valberedning
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16.
17.
18.
19.
20.

Behandling av inkomna motioner
Verksamhetsplan och budget
Fastställande av medlemsavgift
Övriga i förväg anmälda ärenden
Övriga frågor

§5
De praktiska tillämpningarna av dessa stadgar skall, tillsammans med annan dokumentation om
körens arbetsformer, hållas samlade i ”Riktlinjer för Voicette”.

§6
Stadgeändringar beslutas vid ordinarie årsmöte med minst 2/3 majoritet. Förslag om stadgeändring
skall skriftligt meddelas körmedlemmarna i samband med kallelsen.

§7
I händelse av körens upplösande beslutar styrelsen över hur resterande tillgångar ska användas.

