STADGAR FÖR UPPSALA AKADEMISKA KAMMARKÖRS VÄNNER
antagna 1983-02-10. §§ 7 och 12 är reviderade 2010-10-16.
§ 1

!§ 2
!§ 3
!§ 4
!§ 5
!§ 6
!§ 7
!§ 8
!§ 9

Föreningen Uppsala Akademiska Kammarkörs Vänner är öppen
för alla intresserade.
Föreningens syfte är att på olika sätt stödja den aktiva
körens verksamhet.
Föreningens löpande angelägenheter handhas av dess styrelse
som har sitt säte i Uppsala och består av minst fem ledamöter. Av dessa är UAK:s ordförande självskriven. Övriga
ledamöter utses av årsmötet.
Föreningens ordförande utses av årsmötet. Styrelsen utser
inom sig vice ordförande och tillsätter erforderliga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
Varje styrelseledamot kan påkalla styrelsens sammankallande.
Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna
är tillstädes och om beslutet ense. Vid lika röstetal gäller
den mening som biträdes av ordföranden.
Årsbetalande och ständig medlem erlägger avgifter enligt
årsmötets bestämmande. De äger lika rätt i föreningen.
Årsbetalande medlem vilken trots påminnelse inte tolv
månader efter förfallodagen betalt sin avgift skall anses
ha lämnat föreningen såvida styrelsen inte annorlunda förordnar.
Föreningens tillgångar förvaltas av styrelsen. Föreningens
bokföringsår sammanfaller med UAK:s bokföringsår.
Som föreningens revisor fungerar den av UAK utsedda revisorn
eller vid förfall för denne hans/hennes suppleant.
Föreningens årsmöte skall hållas under hösten. Kallelse
skall ske skriftligen minst två veckor före årsmötet. Vid
årsmötet skall styrelsens och revisorernas berättelser uppläsas och beslut fattas om ansvarsfrihet för föreningens
styrelse. Beslut skall också fattas om vilket belopp som
för det gångna räkenskapsåret skall ställas till UAK:s förfogande.
Styrelsen kan sammankalla föreningen till urtima möte och
skall så göra om minst en tiondel av föreningens medlemmar
påkallar det. Kallelse till urtima möte skall utsändas till
medlemmarna minst en månad före mötet.

!§ 10 Vid förhandlingar med styrelse, årsmöte och urtima möte skall
styrelsens försorg protokoll föras.
!§ 11 genom
Vid ändring av dessa stadgar fordras beslut på årsmötet varvid krävs en kvalificerad majoritet av fyra femtedelar av
de om beslutet röstande. Röstning med fullmakt må ej förekomma.

!§ 12 Beslut om föreningens upphörande måste för att bli giltigt

fattas i den ordning § 11 föreskriver av två på varandra
följande ordinarie årsmöten. Vid föreningens upphörande skall
tillgängliga medel tillfalla UAK.

