Föreningen Dalhalla Opera
Stadgar antagna 2016-05-21
§ 1.
”Föreningen Dalhalla Opera (FDO) är en ideell förening som har till syfte att
stödja och driva den delägda anläggningen Dalhalla samt att där bedriva
främst opera men även konsert-, teater-, musikteater- dansteater,
konst-, kör-, världs- och folkmusikverksamhet”.
§ 2.
Medlemskap kan vinnas av fysisk eller juridisk person som ansluter sig till
föreningens ovan angivna syfte och som är intresserad av att stödja
föreningens verksamhet.
Den medlem, som motarbetar föreningens syfte, kan
uteslutas genom beslut av styrelsen.
Medlem har rätt att, efter skriftlig framställan, kostnadsfritt få en förteckning
över samtliga medlemmars namn och adress att användas för föreningens
interna ändamål. Medlem som inte vill ha sina personuppgifter utlämnade ska
meddela detta skriftligen.
§ 3.
Föreningens styrelse skall bestå av minst fem, högst tolv ledamöter.
Ordförande väljs direkt vid årsmötet för tiden intill nästa årsmöte. Övriga
styrelseledamöter väljs av årsmötet för en tid av två år, med växelvis avgång,
så att vid varje årsmöte hälften av styrelseledamöterna väljs.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet styrelseledamöter är
närvarande. För beslut erfordras enkel majoritet. Vid lika rösttal gäller den
mening, som ordförande företräder.
§ 4.
Styrelsen tecknar firma och utser firmatecknare inom eller utom styrelsen.
§ 5.
För granskning av styrelsens förvaltning och Föreningens räkenskaper utses
på ordinarie föreningssammanträde (årsmötet) för ett år i sänder två revisorer
(varav en auktoriserad), jämte en två suppleanter (varav en auktoriserad).
§ 6.
Föreningens verksamhet sammanfaller med kalenderåret.

§ 7.
Ordinarie årsmöte skall hållas före maj månads utgång. Personlig kallelse till
årsmötet skall utgå skriftligt minst två (2) veckor i förväg. Ärende, som enskild
medlem vill ha behandlat på årsmötet, skall vara styrelsen skriftligt tillhanda
senast den 15 mars.
Extra föreningsmöte kan ske på kallelse av styrelsen när den så finner skäligt.
Kallelsen ska då utgå skriftligt minst 14 dagar i förväg. (e-post)
Extra föreningsmöte kan också ske när minst 10 % av
föreningsmedlemmarna gör framställan härom. Styrelsen skall senast 14
dagar efter framställan kalla till extra föreningsmöte som skall hållas senast
inom 3 månader efter kallelsens utskick. I båda fallen skall i kallelsen anges
de ärenden som skall behandlas vid sammanträdet. Röstberättigad vid
årsmöte och extra föreningsmöte är den som betalat årsavgiften senast den
15 mars aktuellt år.
§ 8.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande för årsmötet.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av 2st justerare.
4. Prövning om årsmötet sammankallats på behörigt sätt.
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i
förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
6. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i
förekommande fall koncernresultaträkning och
koncernrevisionsberättelse.
b) disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
c) ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter enl. § 3 i stadgarna.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av:
a) ordförande för tiden intill nästa årsmöte.
b) övriga styrelseledamöter enl. § 3 i stadgarna.
c) revisorer och suppleanter enl. § 5 i stadgarna.
d) valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande.
10. Fastställande av årsavgift för medlemskap i FDO.
§ 9.
Omröstning på föreningsmötet (årsmötet) sker öppet, såvida vid personval ej
någon föreningsmedlem begär sluten omröstning. Varje medlem har en röst.
Närvarande medlem kan på föreningsmöte företräda ytterligare en medlem
genom skriftlig fullmakt. Representant för medlem, som är juridisk person,
skall förete fullmakt, underskriven av behörig firmatecknare. Beslut fattas med
enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller, att val avgörs genom lottning, medan
årsmötets ordförande har utslagsröst i andra ärenden.

§ 10.
Beslut om upplösning av föreningen är giltigt först då det godkänts av två på
varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmötet och det
andra inte får följa tidigare än tre månader efter det första. För beslut om
upplösning krävs tre fjärdedels majoritet. Befintlig behållning skall komma
musikaktiviteter i Rättviks kommun tillgodo.
§ 11.
Ändring av stadgar kan ske på ordinarie eller extra föreningsmöte med tre
fjärdedels majoritet. Dock krävs för ändring av § 10 tre fjärdedels majoritet vid
två på varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmöte.

