Stadgar för Hälsinglands spelmansförbund –
antagna vid årsmötet den 14:e mars 2021
§1
Förbundet som är anslutet till Sveriges Spelmäns Riksförbund har till uppgift att
främja, vidmakthålla och företräda den svenska folkmusiken och därvid särskilt värna
om den folkmusiktradition som finns i Hälsingland. I enlighet till förbundet söka
-att genom forskning och uppteckningsarbeten så långt som möjligt återuppliva och
berika Hälsinglands spelmansarv samt stimulera till skapandet av nya låtar och nya
musikaliska uttryckssätt.
-att medverka till att ge folkmusiken en bra ställning i skolornas och andra aktörers
musikundervisning samt i massmedia.
-att samarbeta med övriga kultur- och hembygdsvårdande organisationer i Hälsingland
och upprätthålla kontakter med övriga spelmansförbund i landet.
-att samarbeta med spelmanslagen i Hälsingland och sprida kännedom om förbundets
ideologi och målsättning samt stödja spelmännen i deras arbete med bevarandet och
utvecklandet av folkmusiken.
-att medverka till att kontakter skapas mellan unga och gamla spelmän och sångare i
syfte att stärka kontinuiteten för att värna om det gamla och bygga vidare med det
nya.
§2
Förbundet ska vara religiöst och partipolitiskt obundet. Det ska även verka för att
motverka all sorts diskriminering enligt gällande diskrimineringslagstiftning.
§3
Medlemskap i förbundet står öppet för alla intresserade, och gäller efter erläggande av
årlig medlemsavgift. Underlåtenhet att betala medlemsavgiften medför att
medlemskapet upphör.
§4
Förbundets kostnader ska täckas främst genom medlemsavgifter som fastställes av
årsmötet för varje nästkommande kalenderår. Förbundets räkenskapsår sammanfaller
med kalenderåret.
§5
Förbundets angelägenheter och ledning handhas av en styrelse bestående av fem
personer som är medlemmar i förbundet. De väljs på årsmötet. Styrelsen ska bestå av
en ordförande som väljs på ett år, sekreterare och kassör samt ytterligare två
ledamöter vilka alla väljs för två år i sänder växelvis. Vidare tre suppleanter som väljs
för ett år. Samtliga ledamöter och suppleanter förväntas närvara vid styrelsemöten.
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Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande och i beslut eniga. Var
och en av styrelseledamöterna har vid styrelsens sammanträden en röst. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst. Samtliga ledamöter och suppleanter förväntas
närvara vid styrelsemötena. De till styrelsesammanträde kallade som inte kan närvara
vid sammanträdet ska omedelbart underrätta ordföranden om detta. Vid
styrelsesammanträde förs protokoll som justeras av ordföranden samt en ledamot.
Senast vid nästkommande sammanträde föredras protokollet.
§6
Styrelsens ledamöter åligger:
Ordföranden:
-att leda styrelsens möten
-att utåt representera förbundet
-att tillsammans med sekreteraren ansvara för förbundets korrespondens
Sekreteraren:
-att föra protokoll vid styrelsens sammanträden
-att tillsammans med ordföranden ansvara för förbundets korrespondens
-att inför årsmötet tillsammans med styrelsen sammanställa verksamhetsberättelsen
Kassören:
-att föra förbundets räkenskaper och senast 31 januari överlämna räkenskaperna till
revisorerna för granskning.
-att mot verifikationer verkställa utbetalningar, samt registrera inbetalningar.
-att föra förteckning över förbundets medlemmar samt över förbundets tillhörigheter.
§7
Årsmötet väljer två revisorer och en revisorssuppleant för två år i taget. Revisorernas
valtid ska gå omlott, så att inte båda byts ut samtidigt. Revisorerna ska granska
förbundets räkenskaper och inför årsmötet, om de så finner lämpligt, föreslå
ansvarsfrihet. Revisorerna ska fortlöpande under året hållas underrättade om
förbundets ekonomi, och vid behov kunna deltaga i styrelsens möten, för ekonomisk
rådgivning.
§8
Årsmötet ska på styrelsens kallelse hållas varje år före mars månads utgång. Extra
förbundsmöte kan hållas om styrelsen finner det påkallat, eller om minst en tiondel av
antalet medlemmar med angiven orsak begär detta skriftligen hos styrelsen.
Förbundsmöte hålls på tid och plats som bestäms av styrelsen. Kallelse med uppgift
om föreliggande ärenden utfärdas av styrelsen att distribueras till varje medlem eller
att meddelas genom annonsering. Kallelsen ska vara medlemmarna tillhanda minst tio

2/4

dagar före mötet. Frågor och motioner som ska föredragas på årsmötet, ska vara
styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.
§9
Vid årsmötet ska förekomma:
1. Årsmötets öppnande
2. Frågan om mötets behöriga utlysande
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av mötesordförande
6. Val av mötessekreterare
7. Val av två justeringsmän för årsmötesprotokollet S.3/3
8. Presentation och eventuellt godkännande av verksamhetsberättelsen
9. Resultat- och balansräkning för verksamheten
10. Revisionsberättelse
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av årsavgift för det nästkommande året
13. Val av:
-ordförande för ett år
-sekreterare för två år
-kassör för två år
-två övriga styrelseledamöter för två år, som ska gå omlott
-tre styrelsesuppleanter för ett år
-två revisorer för två år, som ska gå omlott
-en revisorssuppleant för ett år
-förekommande kommittéer
-delegater och suppleanter till SSR:s årsstämma
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-valberedning, två ordinarie för två år, vilkas valtid ska gå omlott
-en suppleant i valberedningen för ett år
§ 10
Styrelsen kan varna eller utesluta medlem som gjort sig skyldig till grov förseelse
gentemot förbundet.
§ 11
Förslag till ändring av dessa stadgar ska skriftligen inlämnas till styrelsen. Därefter tas
förslaget upp på nästkommande årsmöte. För att bli godkänt måste förslaget antas med
fyra femtedelar av de avgivna rösterna.
§ 12
Upplösning av förbundet kan ske om fyra femtedelar av de avgivna rösterna så
beslutar vid två på varandra följande förbundsmöten. Förbundets ägodelar ska övergå
i ett nytt förbund med samma ändamål som det gamla. Under en övergångsperiod ska
dessa ägodelar förvaltas av Sveriges Spelmäns Riksförbund eller liknande förbund,
tills nytt landskapsförbund bildats i Hälsingland.
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