Stadgar för Göteborgs Suzukiförening
Senast justerade den mars 2006
§ 1 Föreningens namn skall vara Göteborgs Suzukiförening.
§ 2 Föreningen är politiskt och religiöst obunden
§ 3 Föreningens ändamål är:
a) att arbeta för barns musicerande genom att anordna musikundervisning, individuellt och i
grupp, samt ensemblespel enligt Suzukimetoden.
b) att arrangera läger och konserter för att stimulera barnens musikutövande.
c) att verka för spridning av och förståelse för Shinichi Suzukis filosofi och pedagogik.
d) att befrämja utbyte mellan Suzukiaktiva i Sverige och andra länder.
§ 4 Medlem är familj som erlagt av årsmötet fastställd avgift samt med ett eller flera barn deltar i
föreningens undervisning eller ensemblespel.
§ 5 Person som ej har egna barn i föreningens undervisning och som önskar stödja föreningen, kan, efter
att ha erlagt medlemsavgift, erhålla individuellt medlemskap.
§ 6 Medlem som ej erlagt av årsmötet fastställd medlemsavgift senast en månad efter förfallodag, kan av
styrelsen uteslutas ur föreningen. Likaledes kan medlem som motverkar föreningens ändamål eller
allvarligt skadar föreningens anseende, uteslutas ur föreningen efter beslut av styrelsen. Beslut om
uteslutning ska vara enhälligt.
§ 7 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
§ 8 Årsmöte ska hållas under första kvartalet. Dessutom kan extra föreningsmöte hållas, då styrelsen så
beslutar eller då minst en fjärdedel av medlemmarna skriftligen anhåller därom hos styrelsens
ordförande, med angivande av de frågor de önskar behandla på mötet.
§ 9 Kallelse till årsmöte eller extra föreningsmöte skall anslås senast två veckor innan mötet. Kallelse
skall förutom tid och plats, även ange dagordning för mötet.
§ 10 På årsmöte skall följande frågor behandlas:
1. Val av mötesordförande
2. Mötets stadgeenliga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av mötessekreterare
5. Val av justeringsmän
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Styrelsens förvaltningsberättelse
8. Revisionsberättelse
9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av två revisorer och en revisors- suppleant
12. Val av valberedning
13. Övriga val
14. Budget för innevarande räkenskapsår
15. Fastställande av årsavgift
16. Motioner, förslag och övriga frågor
§ 11 Motioner skall, för att tas upp på årsmötet, vara styrelsen tillhanda senast en månad innan mötet.

§ 12 Omröstning är öppen, såvida inte någon närvarande medlem begär sluten votering. Alla frågor
avgörs med enkel majoritet, med undantag för stadgeändring och upplösning av föreningen. I dessa fall
krävs kvalificerad majoritet (jfr § 21). Varje medlem har en röst.
§ 13 Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse, bestående av sju ordinarie ledamöter och
minst två suppleanter. De ordinarie ledamöterna är ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt
tre övriga ledamöter.
Fyra ordinarie ledamöter, däribland ordföranden, och (minst) en suppleant skall representera familjerna.
Tre ordinarie ledamöter och (minst) en suppleant skall representera lärarkollegiet.
Styrelsen väljs av årsmötet och mandatperioden är för ordförande, vice ordförande, sekreterare och
kassör två år och för övriga ledamöter och suppleanter ett år. Ordförande och kassör väljs ojämnt år; vice
ordförande och sekreterare jämnt år.
§ 14 Till styrelseledamot, suppleant eller revisor kan väljas envar, som uppfyller kriterierna för
medlemskap enligt § 4 och som fyllt 18 år. Dock bör ej två eller flera medlemmar av samma familj
samtidigt inneha sådant förtroendeuppdrag.
Anm. Lärare i Göteborgs Suzukiförening, som har egna barn i föreningens undervisning eller
ensemblespel, kan inväljas i styrelsen som representant antingen för familjerna eller lärarna (jfr § 4). Det
skall vid valet klart framgå, och i protokollet anges, vilken kategori vederbörande representerar.
§ 15 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två styrelseledamöter begär det.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. All omröstning i styrelsen är öppen
och beslut fattas med enkel majoritet. (Betr. uteslutning av medlem, se dock § 6.) Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
Styrelsens sammanträden skall protokollföras.
§ 16 Föreningens firma tecknas av styrelsen, som dock äger bemyndiga en eller flera styrelseledamöter
att ensam resp. tillsammans teckna föreningen.
§ 17 Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens förvaltning.
§ 18 Styrelsen utarbetar budget innefattande beräkning av intäkter och kostnader samt förslag till
terminsavgifter och förslag till lärarlöner. Budgeten presenteras av styrelsen vid årsmötet och fastställs
därefter av stämman enligt § 10 p 14 och 15.
§ 19 Föreningens räkenskaper revideras av två revisorer, som avger rapport härom till styrelsen senast
14 dagar innan årsmötet och överlämnar sin revisionsberättelse till årsmötet. Kassören skall överlämna
föreningens räkenskaper till revisorerna senast tre veckor dessförinnan.
Revisor och revisorssuppleant väljs av årsmötet. Mandatperioden är ett år.
§ 20 Lärarkollegiet består av alla lärare som bedriver undervisning eller ensemblespel vid Göteborgs
Suzukiförening. Lärarkollegiet beslutar självständigt i alla frågor som rör undervisningens form och
innehåll.
Lärarkollegiets möten skall protokollföras och protokollen delges föreningens styrelse. Sammankallande i
lärarkollegiet är koordinator om sådan finnes. I annat fall utser lärarkollegiet sammankallande.
§ 21 Förslag om ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen skall anges i kallelsen till
årsmöte och upptas till behandling på årsmötet. För beslut i dessa frågor krävs minst två tredjedelars
majoritet vid årsmöte samt vid närmast påföljande föreningsmöte, dock tidigast sex månader efter
årsmötet.
Om föreningen upplöses, vilket måste ske om antalet medlemmar understiger fem, skall styrelsen besluta
om att överföra föreningens tillgångar till stiftelse eller verksamhet, vars syften överensstämmer med
Göteborgs Suzukiförenings.
§ 22 Tvist kring dessa stadgar handläggs enligt lagen om skiljemän.

