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       STADGAR FÖR UPPSALA BLÅSORKESTER 
 

1. Föreningen 
Uppsala Blåsorkester är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden, förening. 
Syftet med föreningens verksamhet är;  
- att under god pedagogisk ledning ge medlemmarna möjlighet att utveckla såväl sitt 

instrumentala som sitt ensemblemässiga kunnande. 
- att på hög, men rimlig, ambitionsnivå vid konserter och andra arrangemang 

framföra såväl traditionell blåsorkestermusik som mer modern och i 
sammanhanget originell musik. 

- att därmed bidra till upprätthållande av blåsmusikens ställning som en värdig del 
av Uppsalas kulturliv. 

Orkestern skall också se som sin uppgift att verka för ett mänskligare samhälle genom 
att, gärna i samarbete med andra ideella föreningar, bidra med musik även i icke 
kommersiella sammanhang. 
 

2. Medlemskap 
Medlemskap beviljas såväl musicerande som övriga personer som vill delta i 
föreningens verksamhet.  
Eventuell års/terminsavgift skall erläggas av medlem.  
Avgifter beslutas av årsmötet. 
Ansökan om medlemskap tillställes styrelsen. 
 

3. Utträde 
Anmälan om utträde tillställes styrelsen.  
Medlem anses ha utträtt efter 2 års utebliven betalning. 
 

4. Dirigenter/musikaliska ledare 
Dirigenter/musikaliska ledare och eventuella repetitörer tillsättes av styrelsen. 
Styrelsens ordförande tecknar eventuella avtal i enlighet med styrelsens beslut. 
Tillhörande arvoden fastställes av styrelsen. 
 

5. Föreningens tillgångar 
Föreningens tillgångar såväl ekonomiska som materiella förvaltas av styrelsen. 
 

6. Styrelsen 
Styrelsen är föreningens verkställande organ och svarar för handhavande av dess 
angelägenheter. 
Styrelsen sammanträder när ordföranden så påkallar eller när minst 2 ledamöter så 
kräver. 
 

7. Styrelsens sammansättning 
Styrelsen skall bestå av: 
Ordförande 
Sekreterare 
Kassör 
4 övriga ledamöter 
Ordförande och kassör väljs av årsmötet. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv 
genom ett protokollfört möte varvid föreningens firmatecknare utses. 
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Styrelsen väljs för en tid av 2 år, med val av ordföranden och tre ledamöter vart annat 
år och kassör och två ledamöter vart annat år. 
 

8. Revisorer 
För granskning av föreningens verksamhet utses av årsmötet två revisorer och en 
ersättare. 
 

9. Valberedning 
Vid årsmötet skall en valberedning tillsättas bestående av tre ledamöter varav en är 
sammankallande. 

 
10. Årsmöte 

Årsmöte skall hållas under årets första kvartal.  
Kallelse med dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, 
verksamhetsplan för det kommande året samt budget skall tillställas medlemmarna 4 
veckor före årsmötet. 
Motioner och förslag skall vara inlämnade till styrelsen minst 7 dagar innan årsmötet 
för att behandlas på mötet. 
Extra årsmöte eller föreningsmöte skall hållas när styrelsen eller 2/3 av medlemmarna 
så begär. 
 
Årsmötets dagordning skall innehålla följande punkter: 
-Mötets öppnande 
-Mötets behöriga kallelse 
-Dagordning 
-Val av ordförande för mötet 
-Val av sekreterare för mötet 
-Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet 
-Styrelsens verksamhetsberättelse 
-Ekonomisk berättelse 
-Revisorernas berättelse 
-Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 
-Beslut om verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret 
-Val av ordförande och kassör för 2 år 
-Val av övriga styrelseledamöter för 2 år  
-Val av revisorer och en ersättare 
-Val av valberedning 
-Fastställande av medlemsavgifter och arvoden 
-Motioner och förslag inlämnade i stadgeenlig ordning 
-Övriga anmälda ärenden 
-Mötets avslutande 
 
Beslut vid möte fattas med majoritet >50%. 
 

11. Styrelsearvoden 
Eventuella styrelsearvoden beslutas av årsmötet 
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12. Stadgefrågor 

Beslut om upphävande eller ändring av stadgarna skall fattas på två av varandra 
följande årsmöten med minst 3 månaders mellanrum varav minst ett skall vara 
ordinarie, med likalydande formulering som underlag för besluten. 
 

 
13. Verksamhets och räkenskapsår 

Föreningens verksamhet och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till den 31 
december. 

 
14. Upplösande av föreningen 

För beslut om upplösande av föreningen erfordras två på varandra följande årsmöten 
med 2/3 majoritet 
Vid upplösande av föreningen skall dess medel och övriga tillgångar tillställas något 
organ med likartad verksamhet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadgarna godkändes vid föreningens årsmöte 2009-03-23 
Beslutades att stadgarna gäller från och med 2010-01-01 


