STADGAR för föreningen HELSINGBORGS SYMFONIKERS VÄNNER
fastställda av årsmötet 1992-12-15 och ändrade vid årsmötet 2009-11-12
§1

Namn
Föreningens namn är HELSINGBORGS SYMFONIKERS VÄNNER.

§2

Ändamål
Vänföreningen är en ideell förening och har till ändamål att stödja Helsingborgs
Symfoniorkesters verksamhet i utbud och utveckling såväl ekonomiskt som opinionsmässigt.
Stöd kan lämnas såväl till symfoniorkestern som till enskilda musiker eller ensembler i vilka
orkesterns medlemmar deltar.
Möjlighet skall även finnas att efter ansökan ge stipendium för studier, utbildning och förkovran
till enskild musiker som är fast anknuten till orkestern. Stipendiat utses av styrelsen efter
hörande av orkesterchefen, chefdirigenten och orkesterbolagets verkställande direktör.
Beloppets storlek bestäms av styrelsen. Stipendiet kan utdelas årligen förutsatt att föreningens
ekonomi så tillåter.
Mottagare av medel enligt första och andra styckena ovan skall till styrelsen avge skriftlig
redogörelse för hur medlen använts.
Föreningen skall icke engagera sig i programval, konstnärliga frågor eller annat som kan
påverka orkesterns frihet och integritet.

§3

Verksamhet
Föreningen har rätt driva all sådan verksamhet som kan tjäna dess ändamål. För finansiering
därav må den förutom årsavgifter mottaga och förvalta penningmedel, värdepapper och annan
fast eller lös egendom som kan komma att anslås, skänkas eller testamenteras. För föreningens
skyldigheter ansvarar endast föreningens kapital.

§4

Medlemskap
Medlemskap kan vinnas av såväl fysisk som juridisk person genom inbetalning till föreningen
av den på årsmöte fastställda årsavgiften. Medlemskap upphör om avgiften för verksamhetsåret
icke blivit erlagd senast den 30 juni.

§5

Styrelse
Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ytterligare fem
ordinarie ledamöter samt högst fem suppleanter.
Verksamheten har säte i Helsingborg men som styrelsemedlemmar och suppleanter kan ingå
personer med hemorter inom den region där HSO i huvudsak är verksam och där publikintresse
finns.
Styrelsen skall på ordförandens kallelse sammanträda minst fyra gånger årligen. Den skall också
sammanträda om detta påfordras av minst tre ordinarie styrelseledamöter. Kallelse skall ske
skriftligen och vara ledamot tillhanda senast en vecka före mötesdagen.
Styrelsen är beslutsför när minst sex ledamöter är närvarande och eniga om att beslut skall
tagas. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§6

Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och kassör var för sig.
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§7

Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas varje år mellan 15/10 och 15/11. Styrelsens kallelse till mötet
med uppgift om förekommande ärenden skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor
före mötesdagen.
Röstberättigade är enbart de enskilda medlemmar som är personligen närvarande vid mötet.
Majoritetsbeslut gäller. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval, då
lottning skall avgöra.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2 Prövning av dess stadgeenliga sammankallande
3 Val av två justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet
4 Godkännande av dagordning
5 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
6 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av styrelsens förslag till
vinstdisposition
7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
8 Val av styrelseordförande och styrelseledamöter enligt § 5
9 Val av två revisorer och en revisorssuppleant
10 Val av ledamöter i valberedning
11 Fastställande av årsavgifter för nästkommande verksamhetsår
12 Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet samt av frågor som väckts av
föreningsmedlem. För att sådan fråga skall behandlas skall anmälan ha kommit styrelsen
tillhanda senast en vecka före årsmötet

§8

Extra sammanträden
Extra sammanträden med föreningens medlemmar skall hållas då styrelsen anser detta
erforderligt eller då sådant sammanträde påkallas av minst 10 % av medlemmarna. I fråga om
kallelse, rösträtt och beslutsfattande skall samma bestämmelser gälla som vid ordinarie årsmöte.

§9

Årsredovisning
Föreningens räkenskapsår är 1/7 – 30/6. Den redovisning för varje sådant år som det enligt § 7
åligger styrelsen att avge skall omfatta förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.
Årsredovisningen skall vara lämnad till revisorerna före den 15 nästföljande september.

§ 10 Revision
De på årsmöte valda revisorerna skall efter sin granskning av styrelsens förvaltning och
redovisning avge berättelse som i underskrivet skick skall lämnas till styrelsen senast två veckor
efter det att årsredovisningen kommit dem tillhanda.
§ 11 Stadgeändring
Ändring av föreningens stadgar skall ske på årsmöte och beslut därom fattas med minst två
tredjedelar av antalet röster.
§ 12 Föreningens upplösning
Förslag om föreningens upplösning kan väckas av styrelsen. För beslut därom fordras att frågan
behandlas av två på varandra följande årsmöten samt att förslaget vid varje tillfälle biträdes med
minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. Efter en upplösning skall föreningens tillgångar
tillfalla Helsingborgs Nya Konserthus AB att användas för tillgodoseende av Helsingborgs
Symfoniorkesters verksamhet och behov.

