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FÖRENINGEN ÅLANDS ORGELFESTIVAL RF 

 
 
Vi undertecknade har bildat en förening vid namn Ålands Orgelfestival, och anslutit oss till den samt för den 
godkänt följande stadgar. 
 
Mariehamn den 29.1.1986 
 
Karl Stefan Johannes Snellman, Kaj-Gustav Arvid Sandholm, Anja Kristina Eriksson, Hans Sune Alfred 
Lindholm, Guy Jonny Ingvar Karlsson, Kerstin Elisabet Degerlund. 
 
 
 

S T A D G A R 
 
 
§ 1  NAMN OCH HEMORT 
 
Föreningens namn är Ålands Orgelfestival r.f. och dess hemort är Mariehamn, Finland. 
 
 
§ 2  FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSFORMER 
 
Föreningens syfte är att väcka och stimulera intresset för orgelkonst. För att förverkliga sitt syfte anordnar 
föreningen orgelfestivaler och konserter som i huvudsak upptar orgelmusik. 
 
För att understöda verksamheten kan föreningen mottaga donationer och testamenten, anordna lotterier och 
penninginsamlingar efter att ha erhållit vederbörligt tillstånd därtill. 
 
 
§ 3  MEDLEMMAR 
 
T i l l  föreningen kan ansluta sig envar fysisk person, samfund som äger rättsförmåga eller stiftelse. 
 
Föreningens medlemmar antas av styrelsen. 
 
Medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att anmäla därom, skriftligen ti ll föreningens styrelse eller 
dess ordförande eller muntligen till föreningsmötes protokoll. Om beloppet av den årliga medlemsavgiften 
besluter årsmötet. 
 
 
§ 4  STYRELSEN 
 
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, till vilken hör ordförande och minst fyra, högst åtta 
styrelsemedlemmar samt en suppleant för dessa. Ordföranden och styrelsemedlemmarna valjs vid 
årsmötet. 
 
Styrelsens verksamhetsperiod är tiden mellan årsmötena. Styrelsen utser inom sig viceordförande samt 
antar sekreterare, kassör och övriga nödvändiga funktionärer. 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller viceordföranden, då dessa finner styrelsemöte 
nödvändigt eller då minst tre styrelsemedlemmar kräver det. 
 
Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller viceordföranden inberäknade 
är närvarande. Ärendena avgörs med enkel röstövervikt. Då rösterna faller l ika avgör ordförandens åsikt, vid 
val likväl lotten. 
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§ 5  TECKNANDE AV FÖRENINGENS NAMN 
 
Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden tillsammans med sekreteraren eller 
kassören. 
 
 
§ 6  RÄKENSKAPER 
 
Föreningens räkenskapsår är ett kalenderår. Bokslut jämte nödvändiga handlingar och styrelsens 
årsberättelse skall tillställas revisorerna senast två veckor före årsmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande 
t i l l  styrelsen senast en vecka före åsmötet. 
 
 
§ 7  SAMMANKALLANDE AV FÖRENINGSMÖTE 
 
Föreningens möten sammankallas av styrelsen. Möteskallelsen skall utfärdas sju (7) dagar före mötet, 
antingen skriftligen t i l l  a l la  medlemmar eller genom kungörelse i någon på föreningens hemort utkommande 
tidning. 
 
 
§ 8  FÖRENINGENS MÖTEN 
 
Föreningens årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad på den dag som styrelsen bestämmer. Extra 
möte hål ls  då styrelsen finner anledning därt i l l  föreligga eller då minst en tredjedel (1/3) av medlemmarna 
skriftligen kräver detta av styrelsen för behandling av angivet ärende. Mötet skall hållas inom fjorton (14) dagar 
räknat från den tidpunkt då sådant anspråk framförts. Vid föreningens möten har varje medlem en röst. Beslut 
fattas med enkel röstövervikt. Faller rösterna l ika avgörs val av lotten, men i övriga ärenden blir 
ordförandens åsikt mötets beslut. 
 
 
§ 9  ÅRSMÖTET 
 
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden: 
 

• Mötets öppnande 
• Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare (två rösträknare) för mötet 
• Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet 
• Godkännande av arbetsordningen för mötet 
• Bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande 
• Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga 
• Fastställande av verksamhetsplanen och budgeten samt medlemsavgiftens belopp 
• Val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen 
• Val av två revisorer och två suppleanter för dessa 
• Övriga ärenden som har nämnts i möteskallelsen 

 
Önskar föreningsmedlem att något ärende skall behandlas på föreningens möte skall han skriftligen anmäla 
därom t i l l  styrelsen i så god tid att ärendet kan intas i möteskallelsen. 
 
 
§ 10 ÄNDRING AV STADGARNA OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN 
 
Beslut om stadgeändring eller om upplösning av föreningen skall vid föreningsmöte omfattas av minst tre 
fjardedelar (3/4) av de avgivna rösterna. Möteskallelsen skall innehålla omnämnande om att fråga om 
stadgeändring eller föreningens upplösning kommer att behandlas. Då föreningen upplöser sig används 
dess medel för att främja föreningens andamål på det sätt som besluts av det möte som besluter om 
upplösningen. 


