Kulturföreningen Kachikallys Stadgar
§1
Mål och inriktning
Föreningen skall arbeta för kulturaktiviteter, kulturutbyten och kulturmöten samt främja demokrati
och medmänsklighet genom kulturidéutbyten.Vidare syftar föreningen till att ge ett mångkulturellt
utbyte mellan olika kulturer med tonvikt på verksamhet i olika estetiska ämnen. Samt medverka till
att skapa kulturarrangemang i Helsingborg med omnejd. Vi arbetar också i löpande projektform
inom olika kulturprojekt.
Verksamheten styrs av studie cirkelledarna och sittande ordförande.Eleverna ska genom
studiecirklarna regelbundet träna och utveckla sitt utövande för att senare kunna delta i eventuella
kulturella aktiviteter
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
Föreningen är ideell.
Hemort
Föreningen har sin hemort i Helsingborg
§2
Medlemskap
Medlem intages i föreningen av Styrelsen efter ansökan som skall vara åtföljd av inträdes avgift.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att
motarbeta föreningens intressen.
Medlem som inte har betalat års avgift under två år får anses ha begärt utträde ur föreningen.
Medlem ska betala den årsavgift som årsstämman fast lagt.
§3
Verksamhet
- Stödja och verka för mångkulturellt utbud i Helsingborg
- Stödja och verka för festivaler och konserter med omnejd.
- Stödja och verkar för av konstnärlig verksamhet.
- Ta initiativ till kurser och projekt
- Underlätta kontakten mellan kulturföreningsmedlemmar och andra kulturföreningar och
organisationer.
- Ta initiativ till kulturidéutbyten som främjar demokrati och medmänsklighet.
- Ta initiativ till föreläsningar , socialverksamhet m.m.
§4
Organisation
Högsta beslutande organ är årsstämman som sker i Feb – April varje år där styrelsen utses.

§5
Årsstämma
vid årsmötet förekommer minst följande ärenden
- verksamhetsberättelse
- revisionens rättelse
- fastställande av resultat och balansräkning.
- Styrelsens ansvarsfrihet
- val av styrelse
Val av revisor
Fastställande av verksamhetsplan
Årstämman skall hållas senast två månader efter budgetårets slut.
Kallelse till årsstämman till ställs medlemmarna senast 2 veckor före stämman.
Motioner till årsstämman skall vara styrelsen till handa senast en vecka före stämman.
Kallelse till extrainkallat årmöte kan ske snabbare, via telefonkontakt, muntligt, och via mail.
§6
Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av minst 3 och högst 7 personer.
Styrelsen är beslutsmässig när minst 3 ledamoter är närvarande.
Ledamöter väljs för 1 år
Kassören är firmatecknare för föreningen.
§ 7 Firmatecknare
Firmatecknare utses av styrelsen

§ 8 Verksamhetsåret
Gäller från 1 januari 31 december.
§9

Föreningens upphörande
Beslut om föreningens upphörande tas på två varandra följande årsmöten.
Inventarier och ekonomiska tillgångar skall tillfalla Röda korset.

