STADGAR för den ideella föreningen ”Nordisk Sångfestival – Nordic Song Festival” – antagna vid
föreningens konstituerande sammanträde den 11 september 2014 på Obdam Alle 24, København S,
Danmark
§ 1. Ändamål
Den ideella föreningen ”Nordisk Sångfestival – Nordic Song Festival” stiftat den 11 september 2014 har
som ändamål att utveckla och främja den nordiska sången, – sången både som social aktivitet, som
fackområde och som kulturbärare.
Nordisk Sangfestival sätter fokus på sång sprungen ur en nordisk sångtradition.
Föreningens strävan är att:
- Arrangera utbildning, konserter, föredrag och andra aktiviteter, som kan främja och utveckla den
nordiska sången. Den nordiska sången, i betydelse något som antingen genom text, musik eller historiskt
sett har tillhörighet till ett av de nordiska länderna.
- Genomföra kurser och festivalaktiviteter främst i Strömsbruk, men även på andra platser i Norden.
- Främja konstnärilig och akademisk forskning kring den nordiska sången.
- Använda modern teknologi i förbindelse med föreningens aktiviteter.
- Främja konstnärlig verksamhet över nationsgränser, genrer och konstformer.
§ 2. Medlemmar och avgifter
Medlemskap i föreningen kan erhållas av varje person, företag, institution och ekonomisk eller annan
förening som är intresserad av föreningens ändamål. Medlemmarna erlägger en vid årsmötet beslutad
avgift. Denna berättigar till medlemskap under ett verksamhetsår. Medlemsavgift som ny medlem erlägger
efter 1 oktober gäller även för nästkommande år. Har medlem ej erlagt avgift under första halvåret
nästkommande år beslutar styrelsen om uteslutning.
§ 3. Föreningens organisation
Föreningsmöten, varav ett årsmöte
Styrelse
Styrelsens verkställande utskott
Verksamhetsansvariga
§ 4. Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter.
Målet är att få ledamöter från samtliga nordiska länder. Ordförande och sekreterare väljs av årsmötet på två
år men med saxning så att inte båda avgår samma år. Övriga styrelseledamöter väljs på ett år. Omval är
möjligt. Det väljs två suppleanter för ett år i taget. Suppleanterna kan delta i styrelsemöten utan rösträtt.
Uppgifter:
att bland styrelsens ledamöter fördela de funktioner som erfordras
att inom eller utom styrelsen utse verksamhetsansvariga
att till årsmötet avge berättelse över föreningens verksamhet
att inom en månad från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna berättelse, protokoll och
räkenskaper
att i övrigt arbeta enligt föreningens ändamål i § 1
Ordförande kallar styrelsen på eget initiativ eller då någon av styrelsens ledamöter begär sammanträde.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande, personligen, genom
fullmakt eller via telefon eller Internet.
Kassörs- och övriga tjänster kan efter beslut i styrelsen upphandlas.
På förslag från styrelsen kan årsmötet besluta att utse hedersledamöter i föreningen.

§ 5. Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och skall hållas före april månads utgång på tid och plats
som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall utgå senast två veckor före årsmötesdagen. Röstning
genom ombud kan godkännas.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning
Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd
Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
Godkännande av dagordningen
Föredragning av styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse
Föredragning av revisionsberättelse
Fastställande av balans- och resultaträkning
Resultatdisposition
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut om årsavgiften
Fastställande av antalet styrelseledamöter
Val av ordförande
Val av sekreterare
Val av övriga styrelseledamöter
Val av suppleanter
Val av en revisor och en revisorssuppleant
Val av valberedning varav första namnet är sammankallande
Styrelsens förslag på hedersledamöter
Av medlemmar inlämnade motioner inkomna senast en vecka före årsmötesdagen
Redovisning av verksamhets- och ekonomisk plan
Övriga frågor
§ 6. Föreningsmöten
Föreningsmöten hålls enligt beslut av årsmöte eller enligt beslut av styrelsen eller när minst 25 % av
föreningens medlemmar påyrkar detta. Kallelse utsänds till medlemmarna senast tio dagar före mötet.
Varje medlem har en röst på föreningsmötet.
§ 7. Firmateckning
Föreningen tecknas förutom av styrelsen som helhet av den eller dem som styrelsen därtill utser.
§ 8. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
§ 9. Stadgeändring
Ändringar av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten varav ett årsmöte, om förslaget
kungjorts i samband med kallelsen. För ändring fordras 2/3 majoritet av vid mötet närvarande medlemmar.
§ 10. Föreningens upplösning
Uppkommer fråga om föreningens upplösning behandlas denna vid två på varandra följande årsmöten och
vid beslut gäller ¾ majoritet av vid mötena närvarande medlemmar. Årsmötet beslutar om vilka
institutioner föreningens tillgångar skall tillfalla.

