
STADGAR 

för

Visans Vänner i Västerås 

gällande från 2013-01-01  

§ 1 

Föreningen Visans Vänner i Västerås  har som mål och syfte att verka för viskonsten och vara ett 
forum för den traditionella visan samt främja visans vidare utveckling. Föreningen vill även verka 
för gott kamratskap och god sammanhållning mellan visvänner inom och utom föreningen. 

§ 2 

Verksamheten är fackligt, politiskt och religiöst obunden. Styrelsen består av ordförande och fem 
ledamöter, vice ordförande, sekreterare, kassör samt två ledamöter. Dessa väljs för ett år i sänder av 
årsmötet som också väljer två revisorer samt valberedning. Årsmöte hålls i februari månad. Som 
verksamhetsår räknas kalenderår. Utom ordinarie årsmöte arrangeras ett antal vismöten enligt 
årsmötets förslag. Man kan vid sådant tillfälle inbjuda gäster. Medlemmar i syskonföreningar är 
välkomna till samtliga träffar. Visans Dag högtidlighålls på en lördag i mars månad vid eller på 
Evert Taubes födelsedag den 12 mars. Visa, recitation eller dikt beledsagas av sådant som är av 
intresse för visans eller diktens uppkomst eller dess upphovsman. 

§ 3 

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Kassör och ordförande äger teckna firma, var för 
sig, för föreningen. Räkenskaperna granskas av på års mötet utsedda revisorer. 

§ 4 

Årsavgift och mötesavgift beslutas av årsmötet för ett år i sänder. 

§ 5 

Till medlem kan väljas utövande trubadurer och låtskrivare såväl som amatörer och de som har ett 
aktivt intresse för viskonsten och att sjunga tillsammans under trivsamma former, även stödjande 
medlemmar hälsas välkomna. Inval av nya medlemmar sker på årsmötet eller på upptaktsmötet eller
då styrelsen finner det lämpligt. 

§ 6

Medlem som under längre tid och på ett förtjänstfullt sätt bidragit till föreningens bästa kan utses till
hedersmedlem. 
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§ 7 

Föreningen kan upplösas endast efter förslag, framlagt på årsmötet, varvid beslut skall fattas med 
tre fjärdedels majoritet av de närvarande medlemmarna. Sådant beslut skall dessutom konfirmeras 
på ett extra sammanträde med nyss nämnda majoritet. I händelse av upplösning skall föreningen 
också på samma sammanträde och med samma majoritet besluta om, hur det skall förfaras med 
föreningens tillgångar.

§ 8 

Ändring eller tillägg i stadgarna beslutas av två på varandra följande stadgeenligt utlysta möten. 

§ 9 

Kallelse till sammanträde och årsmöte skall ske i god tid, på så sätt som styrelsen finner lämpligt. 
Till årsmötet skall årsmöteshandlingar finnas tillgängliga för närvarande medlemmar. 

Dessa stadgar är antagna en första gång på årsmötet den 17 februari 2012 och stadfästes vid 
årsmötet 15 februari 2013.
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