
Stadgar för Jazzklubben JANO 
 
Antagna vid konstituerande möte den 22/4 1979. Reviderade vid årsmöte 
den 28/3 1982 (§§ 5 och 6, första stycket), 
den 25/9 1983 (§ 3), 
den 26/9 1984 (§ 4), 
den 25/9 1989 (§§ 4, 5 och 6) 
den 2/3 2008 (§3 de första två styckena samt §6 pkt 12) 
 
§ 1 Syfte 
 
Jazzklubb Nordost (JANO) är en intresseförening, ansluten till Svenska 
Jazzriksförbundet (SJR). JANO:s syfte är: 
 
- att främja jazzintresset, i första hand i Stockholms nordöstra förorter: Täby, 
Vaxholm, Åkersberga, Danderyd och Vallentuna 
 
- att verka för ökat stöd till jazzgrupper och improvisationscirklar 
 
- att skapa möjlighet för invånarna i nordostregionen att höra levande jazzmusik 
 
- att skapa fler arbetstillfällen, i första hand för jazzgrupper med anknytning till 
nordostregionen. 
 
- att verka för ett gott förhållande mellan jazzmusiker av alla kategorier 
 
- att verka för skäliga musikergager 
 
- att upprätthålla kontakter och verka för utbyte med andra organisationer, som 
verkar för jazzmusiken, samt 
 
- att i övrigt verka för samarbete och kontakt mellan jazzintresserade, särskilt i 
nordostregionen. 
 
§ 2 Medlemskap 
 
Rätt till medlemskap i JANO tillkommer varje jazzintresserad, lyssnare såväl som 
jazzutövare, som stöder föreningens syfte och erlägger årsavgift, som fastställes av 
årsmötet. 
 
§ 3 Styrelse 
 
JANO:s verksamhet leds av en styrelse som utses av årsmötet. Styrelsen skall bestå 
av högst 12 och minst 8 ledamöter som väljs för en period av ett år. Ordförande 
väljs separat, övriga uppgifter fördelas inom styrelsen. 
 
Styrelsen är beslutsmässig, när minst hälften av styrelseledamöterna är församlade. 
Beslut fattas genom omröstning med enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. 
 
Styrelsen skall hålla minst sex protokollförda möten per år. 
 
Styrelsen äger rätt att tillsätta utskott. 
 



Ordföranden är sammankallande. 
 
Vice ordföranden är ordförandens ställföreträdare. 
 
Sekreteraren för styrelsens protokoll. 
 
Kassören ansvarar för föreningens räkenskaper. 
 
Ordföranden och kassören tecknar var för sig föreningens firma. 
 
§ 4 Medlemsavgift 
 
Medlemsavgiftens storlek bestämmes av årsmötet. 
 
§ 5 Verksamhetsår 
 
JANO:s verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. 
 
§ 6 Årsmöte 
 
Årsmötet skall hållas under första tertialet varje år. Kallelse till årsmötet skall utgå 
skriftligen till alla medlemmar senast två veckor före årsmötet och åtföljas av 
inkomna motioner. 
 
Motion till årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före 
årsmötet. 
 
Vid årsmötet skall följande punkter behandlas: 
 
1. Mötets öppnande 
2. Fråga om mötets behöriga utlysande 
3. Fastställande av dagordning 
4. Val av mötesordförande 
5. Val av mötessekreterare 
6. Val av två justerare, tillika rösträknare 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse 
8. Revisorernas berättelse 
9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
10. Nya frågor: Motioner och styrelsens förslag 
11. Bestämmande av årsavgiftens storlek 
12. Val av styrelse: 
   a) Ordförande 
   b) Ledamöter (7-11 personer) 
13. Val av två revisorer jämte en revisorssuppleant till nästa årsmöte 
14. Val av valberedningskommitté till nästa årsmöte 
15. Övriga frågor 
16. Mötets avslutande 
 
Vid årsmötet äger varje medlem, som fullgjort sina skyldigheter, en röst. 
 
Alla beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet utom i frågor rörande 
stadgeändring och föreningens upplösande. Sluten votering skall ske, då någon 
medlem begär detta. 
 



Årsmötesprotokollet skall vara justerat av de valda justerarna och tillsänt alla 
medlemmar senast en månad efter årsmötets avhållande. 
 
§ 7 Medlemsmöten 
 
Styrelsen kan kalla till medlemsmöte. Kallelse till medlemsmöte, som inte är 
årsmöte, skall utgå minst två veckor före mötet och skall innehålla information om 
styrelsens arbete. 
 
§ 8 Extra medlemsmöte och extra årsmöte 
 
Extra medlemsmöte, även extra årsmöte, skall utlysas om 1/5 av föreningens 
medlemmar påfordrar detta, eller i övrigt om styrelsen finner det påkallat. Extra 
medlemsmöte utlyses på sätt, som gäller för ordinarie medlemsmöte. 
 
§ 9 Stadgeändring 
 
Dessa stadgar kan endast ändras genom att 2/3 av deltagarna på stadgeenligt 
årsmöte beslutat så. 
 
§ 10 Föreningens upplösning 
 
JANO kan endast upplösas genom beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra 
följande stadgeenliga årsmöten. Mellan dessa båda årsmöten skall ha förflutit minst 
tre månader. 
 
Vid beslut om föreningens upplösning skall eventuellt resterande medel fördelas på 
sätt, som bestämmes av det sista årsmötet. 
 


