
STADGAR

för

Understödsföreningen för Bjarnes musikskola.

§ 1.

Föreningens namn är Understödsföreningen för Bjarnes musikskola. Dess hemort är
Korsholms kommun och dess officiella språk är svenska.

§ 2.

Understödsföreningens för Bjarnes musikskola, här kallad föreningen, mål är att främja 
musikverksamheten i Solf, Tölby och Vikby genom att skapa förutsättningar för barn
och vuxna.

§ 3.

Understödsföreningen förverkligar - utan att eftersträva vinst - sitt ändamål genom att:

1. upprätthålla en musikskola, vars verksamhetsområde är Solf, Tölby och Vikby,
2. ordna musikkurser och musikläger,
3. samarbeta med andra musikläroinrättningar och musikorganisationer,
4. arrangera konserter och elevframträdanden samt
5. på annat sätt stimulera och utveckla musikverksamheten inom sitt verksamhetsområde.

§ 4.

Som medlemmar i föreningen kan styrelsen antaga personer, som omfattar föreningens
mål och syften.

§ 5.

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en av årsmötet för ett år
i sänder vald ordförande, samt därtill av fyra ordinarie medlemmar och personliga supple-
anter valda av årsmötet för två år i sänder. Av de ordinarie medlemmarna och suppleanter-
na avgår årligen hälften, det första året genom lottning och därefter i tur.

Styrelsen väljer inom sig viceordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer.

Styrelsen är beslutför om ordförande eller viceordförande samt minst två medlemmar är 
närvarande.

§ 6.

Föreningens namn tecknas av ordförande eller viceordförande endera jämte sekreteraren
eller av därtill av styrelsen utsedd funktionär.

§ 7.

Föreningsmöten hålles när styrelsen anser nödigt eller när minst 1/10 av föreningens 
medlemmar därom hos styrelsen anhåller. Kallelse till föreningsmöte sker genom annons
i Vasabladet minst en vecka före mötesdagen.



§ 8.

Föreningens årsmöte hålles före utgången av februari.

Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

1. val av orförande, viceordförande och sekreterare för mötet
2. val av två protokolljusterare
3. årsberättelsen och räkenskaperna föredras
4. revisorernas berättelse föredras
5. fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och de övriga 

redovisningsskyldiga
6. fastställande av medlemsavgiften
7. styrelsens förslag till verksamhetsplan
8. fastställande av budget
9. övriga ärenden som angivits i kallelsen eller som styrelsen hänskjutit till årsmötet

för beslut.

§ 9.

Vid extra föreningsmöte behandlas följande ärenden:

1. val av ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet,
2. val av två protokolljusterare
3. i kallelsen upptagna ärenden.

§ 10.

Garantiföreningen kan mottaga gåvor, donationer och testamenten, förvärva och besitta fast
och lös egendom samt uppbära anslag ur allmänna medel.

§ 11.

Garantiföreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.

§ 12.

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut vid två föreningsmöten med minst två månaders 
mellanrum och bör ändringsförslaget vid vartdera mötet stödas av minst tre fjärdedelar av de
angivna rösterna.

§ 13.

Upplösning av föreningen sker genom beslut vid två föreningsmöten med minst sex månaders 
mellanrum och bör det ena av dessa möten vara årsmöte. Förslaget om upplösning bör vid
vartdera tillfället omfattas av minst tre fjärdedelar av de angivna rösterna.

§ 14.

Om garantiföreningen upplöses tillfaller dess egendom med full äganderätt rättskapabel 
institution eller organisation i Solf, Vikby och Tölby, som arbetar för samma syften.

§ 15.

I övrigt gäller vad som i lagen om föreningar är stadgat.


