Stadgar för föreningen Kluster
1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
§1. Föreningens namn är Kluster, och den har sitt säte i Luleå, Norrbottens län.
§2. Kluster är en religiöst och politiskt obunden, ideell kulturförening vars syfte är att arrangera konserter,
workshops, seminarier samt mindre musikfestivaler med mera, med avsikt att stimulera det lokala och regionala
kulturlivet. Föreningen inriktar sig på nutida konstmusik i bred bemärkelse - noterad, improviserad, elektroakustisk
med mera, gärna i kombination med andra kulturella uttryck – dans, text, bildkonst, film, performance med mera.

2. MEDLEM
§3. Medlem i föreningen Kluster är den som erlagt gällande medlemsavgift.
§4. Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning fattats av föreningens årsmöte.
§5. Medlem berättigas, i mån av plats och under förutsättning att medlem följer gällande ordningsregler samt
erlägger eventuell entréavgift, tillträde till arrangemang, möten och sammankomster som arrangeras för
medlemmar och allmänheten i föreningens regi. Medlem har rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt.
§6. Medlemskort är personligt och får inte utlånas eller överlåtas.
3. MEDLEMSAVGIFT
§7. Medlemsavgiften fastställs på årsmötet.
§8. Medlemskort erhålls då medlemsavgift betalats.
4. STYRELSEN
§9. Styrelsen är föreningens verkställande organ. I överensstämmelse med dessa stadgar och vid årsmötet
fattade beslut administrerar styrelsen föreningens verksamhet.
§10. Styrelseledamot som utses under årsmötet väljs för en tid av ett år.
§11. Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör samt två ordinarie ledamöter och tre suppleanter.
§12. Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per halvår. Ordförande är sammankallande.
§13. Styrelsemötena är öppna för föreningens medlemmar, men det är medlemmarnas eget ansvar att hålla sig
informerade om var och när mötena äger rum. Denna information kommer i god tid före varje möte att meddelas
föreningens medlemmar i nyhetsbrev eller liknande utskick.
§14. Styrelsen är beslutför då minst tre av ledamöterna är närvarande.
§15. Inför varje produktion utses en produktionsgrupp som på styrelsens uppdrag utarbetar de enskilda
arrangemangen.
5. FIRMATECKNING
§16. Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var och en för sig.
6. RÄKENSKAPSÅR
§17. Räkenskapsår är kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd
revisor.
§18. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisor senast fyra veckor före årsmötet.
7. REVISORER
§19. Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Revisorn ska senast två
veckor före årsmötet avge sin revisionsberättelse.
8. ÅRSMÖTE
§20. Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen någon gång mellan 1:a
januari och 30:e april och utlyses av styrelsen. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar
före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.
Vid årsmöte gäller följande dagordning:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets/räkenskapsåret. 7.
Revisionsberättelse för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande
verksamhets/räkenskapsåret.
11. Val av ordförande för en tid av ett år.
12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av ett år.
13. Val av revisorer samt suppleanter.

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
15. Övriga frågor.
9. EXTRA ÅRSMÖTE
§21. Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorn finner att det är nödvändigt eller när minst 2/3 av föreningens
medlemmar kräver detta.
§22. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla.
10. RÖSTRÄTT
§23.Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud.
11. BESLUT, OMRÖSTNING OCH BESLUTSMÄSSIGHET
§24.Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
§25.Omröstningarna sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut
fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som
ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.
§26.Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är
ansvarig, inte heller vid val av revisor.
§27. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid mötet.
12. STADGEÄNDRING
§28. För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till
ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.
13. UTESLUTNING
§29. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade
avgifter, motarbetat föreningens verksamhet, ändamål, uppenbarligen skadat föreningens intressen eller bryter
mot dessa eller andra särskilda föreskrifter som årsmötet kan finna lämpligt att utfärda.
§30. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att
medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning fattas av ordinarie eller extrainsatt årsmöte och får inte fattas
förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, 14 - 20 dagar.
§31. I beslutet skall skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter
beslutet.
14. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
§32. För upplösning av föreningen Kluster krävs beslut av ordinarie eller extrainsatt årsmöte med minst 2/3 av
antalet avgivna röster.
§33. Om föreningen upplöses skall föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte.

