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VÄRMLANDS SPELMANSFÖRBUNDS STADGAR 

§ 1. Syfte och verksamhet 
Värmlands Spelmansförbund har till uppgift att väcka, utbreda och bevara intresset för svensk 

folkmusik, särskilt den som har sina rötter i Värmland. 

Sitt syfte vill förbundet nå genom  

a) att uppteckna och/eller genom inspelningar dokumentera folkmusik från olika delar av 

Värmland samt bedriva och understödja forskning om den värmländska 

folkmusiktraditionen. 

b) att anordna och medverka i folkmusikevenemang inom landskapet. 

c) att genom kursverksamhet fördjupa medlemmarnas och andras kunskaper om 

folkmusik. 

d) att samarbeta med organisationer som har samma målsättning som förbundet. 

Värmlands Spelmansförbund skall tillhöra Sveriges Spelmäns Riksförbund och i partipolitiska 

och religiösa frågor vara neutralt. 

§ 2. Medlemskap 
Mom. 1 
Medlem av förbundet är varje musikaliskt intresserad och/eller dansintresserad person som 

vill ansluta sig till detsamma och gynna dess strävan.  

Мот. 2 
Medlemsavgiften skall vara inbetald med hänsyn till när förbundets skyldighet häruti är 

bestämd hos SSR. Om så ej skett sker uteslutning. 

Medlem som i övrigt ej fullgör stadgeenliga skyldigheter eller bevisligen skadar förbundets 

verksamhet, kan uteslutas av styrelsen. Sådan medlem har vädjorätt hos årsmötet.  

Mom. 3 
Vid förbundssammanträde har medlem en röst. Medlem kan å annan medlem överlåta sin 

rösträtt genom Fullmakt. Dock må ingen medlem inneha mer än en fullmakt. Fullmakt skall 

vara utställd på viss person. 
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§ 3. Styrelsen  
Mom. 1  
Förbundet leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen väljs för kommande 

verksamhetsår (kalenderår). Den gamla styrelsens ansvarsfrihet avgörs på följande årsmöte. 

Det åligger den gamla styrelsen att på detta årsmöte framlägga verksamhetsberättelse och 

bokslut. 

Styrelsen är mellan förbundsmötena förbundets beslutande organ.  

Mom. 2  
Styrelsen består av 7 personer. Mandattiden är två år. Ordförande, sekreterare och en 

ledamot väljs ena året och vice ordförande, kassör och två ledamöter det påföljande året. 

Årligen väljs tre suppleanter, samt en valberedningskommitté om tre personer med ett års 

mandatperiod.  

Mom. 3  
Styrelsen är beslutsmässig, då minst fyra av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal äger 

ordföranden utslagsrösten. 

Mom. 4 
Sekreteraren kallar, i samråd med ordföranden, till styrelsesammanträde. Om fyra av 

styrelsemedlemmarna så begär, skall styrelsesammanträde hållas. 

Mom. 5 
Styrelseledamot eller suppleant som ej kan delta i sammanträde, kallar själv den suppleant 

som står i tur att tjänstgöra. Vid styrelsemöte förs protokoll av sekreteraren eller annan utsedd 

person. Protokollet justeras vid nästa sammanträde eller dessförinnan av de ledamöter som 

därtill utsetts. 

Mom. 6 
Styrelsen, som företräder förbundets angelägenheter i överensstämmelse med dess stadgar, 

avger årligen redogörelse för förvaltningen samt svarar inför förbundet för de medel, som 

handhades av styrelsen. 

Mom. 7  
Uttag från bank och utbetalning över postgiro skall tecknas av kassören och ordföranden och 

annan av styrelsen utsedd styrelseledamot, varav två i förening. 

Mom. 8  
Över förbundets affärer låter styrelsen föra räkenskaper, som avslutas för kalenderår och som 

bör vara färdiga för granskning senast 1 mars följande år. För denna granskning utses å 

ordinarie årsmöte två revisorer jämte två suppleanter för dessa. Senast två veckor före 

årsmötet bör revisorerna ha avslutat sin granskning samt därom avge berättelse. 
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§ 4. Förbundsmöte 
Mom. 1  
Årsmöte hålles efter kallelse av styrelsen. Förbundsmöte skall även hållas om en tiondel av 

förbundets medlemmar så begär.  

Mom. 2 
Årsmöte hålles senast 30 april. 

Mom. 3 
Kallelse till årsmöte sker i förbundets ordinarie medlemsutskick eller på annat sätt senast en 

månad före mötet. Denna kallelse skall innehålla datum och plats för mötet, sista 

inlämningsdag för motioner samt vilka val som skall ske. Mer detaljerade uppgifter samt 

dagordning skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet. 

Mom. 4 
Motioner till årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.  

Mom. 5 
Övriga förbundsmöten bör kallas till en månad före. I speciella fall kan tiden mellan kallelse 

och möte kortas, dock inte mindre än två veckor. Motionstid 10 dagar. 

§ 5. Årsmötet skall behandla 
 Val av ordförande (att leda förhandlingarna), sekreterare samt två personer att jämte 

ordföranden justera protokollet. 

 Fråga om mötet kungjorts i behörig ordning. 

 Upprop av fullmakter. 

 Styrelsens och revisorernas berättelser för det gångna verksamhetsåret. 

 Frågan om ansvarsfrihet för styrelse och övriga funktionärer. 

 Förslag till budget för kommande verksamhetsår. 

 Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår. 

 Fastställande av styrelsens storlek enligt § 3. mom. 2. 

 Behandling av inkomna motioner. 

 Övriga frågor. (OBS! Varje fråga som på ett övergripande sätt kan påverka förbundets 

verksamhet, måste ha delgivits styrelsen i form av en motion enligt § 4. mom. 4). 
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§ 6. Arkivtjänst  
Vården av förbundets samlingar av noter o dyl. åligger styrelsen eller den person, som av 

styrelsen utses. 

Protokoll, verksamhetsberättelser, föreningsmeddelanden (föreningens medlemsblad) och 

kassaböcker bör bevaras för all framtid. Ej aktuella dokument översändes till Värmlands 

Museums musikarkiv. 

§ 7. Stadgeändring 
Stadgeändring måste beslutas vid två på varandra följande årsmöten. För beslut krävs att två 

tredjedelar av de närvarande röstberättigade röstar för förslaget. 

§ 8. Upplösning av förbundet  
Upplösning av förbundet kan beslutas endast om 4/5 av samtliga medlemmar så önska och 

påyrka vid två på varandra följande årsmöten. Förbundet kan dock ej upplösas så länge fem 

medlemmar utom styrelsen kvarstår. 

S 9. Avveckling av förbundet 
Upplöses förbundet skall behållning av kontanta medel enligt upprättat bokslut vid tidpunkten 

för förbundets upplösning tillfalla SSR. Föreligger underskott och brottsligt förfarande ej 

föreligger regleras underskottet genom försäljning av förbundets egendom. I övrigt tillfaller all 

egendom Värmlands museums musikarkiv. 

 

Ovanstående stadgar antogs på VSF:s halvårsmöte i Sunne, 28 november 2015 

 


