Ursvikens Kyrkokör
STADGAR

1. Ursvikens kyrkokör har till uppgift att genom körsång i Ursvikens kyrka
eller annorstädes inom S:t Örjans församling berika gudstjänster och
andra sammankomster och därigenom medverka i församlingsarbetet.
Kören skall genom sitt arbete även stimulera församlingssången och
bidra till att stärka intresset för musiken i gudstjänsterna.
2. Kören har sin huvuduppgift inom S:t Örjans församling men kan, efter
styrelsens beslut, även medverka med sång utanför församlingen.
3. Inträde i kören beviljas var och en som därtill visar intresse. Det åligger
medlem att visa intresse för körens verksamhet samt att, i mån av
möjlighet, delta i körens övningar och framträdanden. Medlem som är
förhindrad att delta i övning eller framträdande med kören, skall snarast
underrätta körens dirigent om detta.
Som hedersmedlem i kören kan kallas den som visat särskilt intresse för
körens arbete. Kallelse av hedersmedlem sker efter av kören fattat
enhälligt beslut.
4. Körens juridiska form är ideell förening. Dess angelägenheter handhas
av en styrelse som består av sex personer av vilka körens dirigent
(kantor i Ursvikens kyrka) är självskriven ledamot. I styrelsen skall
finnas ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Vid omröstning i styrelsen har ordföranden utslagsröst.
Ordföranden har att leda styrelsens sammanträden och i övrigt föra
körens talan. Sekreteraren har att föra protokoll vid styrelsens möten,
föra en förteckning över körens medlemmar samt ett protokoll över
deras närvaro. Sekreteraren har även att, i samarbete med ordföranden,
upprätta körens verksamhetsberättelse varje år. Kassören handhar
körens kassa och räkenskaper vilka skall hållas tillgängliga för
revisorernas granskning inför körens årsmöte.
Ordförande och kassör äger rätt att var för sig teckna körens firma.
5. Styrelseledamöter utses för två år i taget. Val sker bland körens medlemmar vid ordinarie årsmöte. Mandatperioderna förskjuts så att val
sker växelvis av två respektive tre styrelseledamöter.
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Årsmöte för kyrkokören skall utlysas med minst en månads varsel och
avhållas före utgången av första kvartalet respektive år. Vid årsmötet
skall följande dagordning tillämpas:



















Årsmötets öppnande.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
Godkännande av dagordningen för årsmötet.
Frågan om årsmötet behörigen utlysts.
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
Föredragning av kassarapport, resultat och balansräkning.
Revisionsberättelse.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och kassören.
Val av styrelseledamöter för en tid av två år.
Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år.
Val av två revisorer jämte suppleanter.
Val av musikutskott.
Val av vice dirigent.
Val av tidningsreferent.
Val av valberedning.
Övriga ärenden som föreläggs årsmötet.
Årsmötets avslutning.

6. Övriga medlemsmöten med kören äger rum efter kallelse från styrelsen.
7. Körens verksamhet finansieras i huvudsak genom bidrag från S:t Örjans
församling. Äskande av bidrag till körens verksamhet görs av styrelsen.
8. Ändring av dessa stadgar får ske efter beslut vid två på varandra följande
möten med minst två månaders mellanrum, där det ena är körens ordinarie årsmöte. Beslut om stadgeändring kan fattas om minst ¾ av körens
medlemmar deltar och en majoritet om minst ¾ biträder förslaget till
stadgeändring.
9. Vid fråga om körens upplösning gäller samma majoritetsregler som i
punkt 8 ovan.
10 Upplöses kören skall dess tillgångar återgå till S:t Örjans församling.
-o-o-o-o-o-o-o-oDessa stadgar är antagna vid ordinarie årsmöte den 26 februari 2006 samt
vid ett protokollfört möte med kören den 4 maj 2006.
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