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1

Namn och syfte

Evenemangsföreningen Demoscenen i Stockholm syftar till att stå för arrangemang av s.k. demopartyn - kombinerade tävlingar och fester inom
subkulturen demoscenen - i Stockholm med omnejd. Med demoscenen
menas den tradition av tävlingar mellan individer och grupperingar som
uppstod bland hemdatoranvändare i mitten av 80-talet. Tävlingarna omfattar disciplinerna programmering, grask konst och musikskapande, alla
med hemdatorn som huvudsakligt medium.
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Sätesort

Föreningen har sitt säte i Stockholm.
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Medlemsskap

Medlemsskap i föreningen kan erhållas av envar som stödjer föreningens syfte som denierat i 1. Medlemskap erhålles genom att kontakta föreningens
kassör. Medlemsavgiften är 100 kronor och betalas årligen.
Medlem som bedöms motverka föreningens syfte som denierat i 1 kan
uteslutas genom styrelsebeslut med minst två tredjedels majoritet av avgivna
röster.
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Årsmöte

Föreningens årsmöte är dess högsta beslutande organ. Det ordinarie årsmötet
ska årligen hållas under tiden februari-maj.
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Årsmötets befogenheter kan även utövas vid särskilt medlemsmöte. Till
sådant kallas när styrelsen så bestämmer. Kallelse till årsmöte (respektive
särskilt medlemsmöte) ska utsändas senast en vecka före mötesdagen.
Motion till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före
årsmötet, och liksom övriga årsmöteshandlingar utsändas minst en vecka före
mötesdagen.
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Årsmötets innehåll

Vid årsmötet ska, utom övriga ärenden, behandlas:
1. Styrelsens berättelse för föregående år.
2. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
3. Eventuella motioner.
4. Val av ordförande, vice ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter.
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Verksamhetsår

Verksamhetsåret utgörs av tiden mellan två på varandra följande ordinarie
årsmöten.
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Omröstningar

Omröstningar sker öppet genom handuppräckning. Vid lika röstetal gäller
den mening som biträds av tjänstgörande ordföranden.
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Styrelsen

Styrelsen handhar föreningens verksamhet på grundval av dessa stadgar, årsmötets beslut och kontakter med medlemmarna.
Styrelsen ska minst bestå av ordförande, vice ordförande och kassör. Styrelsen består av högst tio ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre
styrelseledamöter deltar i förannonserat styrelsemöte. Minst en av ledamöterna måste vara ordföranden eller vice ordföranden.
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Firmatecknare

Firmatecknare för föreningen är tjänstgörande ordförande, vice ordförande
samt kassör.
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Stadgeändringar

Dessa stadgar kan ändras endast genom beslut på årsmöte till vilket frågan
har utlysts i möteskallelsen och med minst två tredjedels majoritet.
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Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen skall ske på samma sätt som vid stadgeändring enligt 10.
Vid beslut om upplösning av föreningen skall tillses att dess tillgångar
tillfaller verksamhet vars syfte är föreningen närliggande.
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