Stadgar för Chalmers Rock Club (CROC)
1
Ändamål
1.1 Föreningen skall verka för att främja musiklivet på Chalmers och teknologernas musikkontakter både över
sektionsgränserna och utanför högskolan.
2
Medlemskap
2.1 Vem som helst får bli medlem i föreningen så länge mer än 50 % av medlemmarna tillhör Chalmers
studentkår.
2.2 Varje band måste innehålla minst en Chalmerist.
2.3 Medlems rättigheter
2.3.1 Medlem äger rätt att nyttja CROC’s lokaler och utrustning enligt fastslaget tidsschema.
2.3.2Medlem äger rätt att i mån av plats deltaga i alla CROC’s egna arrangemang såvida inte detta strider mot
lokala bestämmelser eller förordningar.
2.4 Medlems skyldigheter
2.4.1Medlem är skyldig att vårda föreningens lokaler och utrustning och följa de ordningsregler som utfärdas av
styrelsen.
2.4.2 Medlem är skyldig att rätta sig efter föreningens stadgar och beslut.
2.4.3 Bandansvarig medlem är skyldig att kontinuerligt förse styrelsen med aktuella uppgifter om deltagarna i
bandet: deras namn, sektionstillhörighet och e-postadress.
2.4.4 Medlem i ett band är skyldig att se till att bandet är representerat vid föreningsmöten och årsmöte. Band som
inte är representerade vid dessa möten förlorar rätten till sin reptid. (Se § 3.7)
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Föreningens sammankomster
Föreningsmötet är CROC’s högsta beslutande organ.
Årsmöte skall hållas inom två månader av det avsedda verksamhetsårets utgång.
På årsmötet väljer medlemmarna en styrelse bestående av Ordförande, Kassör och Medlemsansvarig.
Övriga befattningar tillsättes av styrelsen vid behov.
Föreningsmöte skall utlysas minst en vecka i förväg. Kallelse skall skickas till medlemmarna via e-post. Till
kallelsen skall föredragslista vara bifogad.
3.6 Styrelsen kan fatta beslut om extra föreningsmöte.
3.7 För att reptider skall kunna omfördelas effektivt måste varje band vara representerat på föreningsmöten och
årsmöte. Band som inte är representerade vid dessa möten förlorar rätten till sin reptid.
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Ekonomi
Styrelsen förvaltar föreningens tillgångar och material.
Firmatecknare skall vara ordförande och kassör, var för sig.
Genomgång av föreningens bokföring skall ske efter varje verksamhetsår.
Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 Juli till 30 Juni.

5
Föreningens upplösning
5.1 Upplösning av föreningen måste beslutas av två på varandra följande föreningsmöten med minst två veckors
mellanrum.
5.2 Beslut om upplösning skall fattas med minst tre fjärdedels majoritet.
5.3 Förslaget om upplösning skall ingå i kallelsen till föreningsmötet.
5.4 Vid föreningens upplösning betalas först alla fodringsägare, sedan auktioneras eventuella inventarier ut till
medlemmarna och den samlade behållningen tillfaller Chalmers studentkår.
6
Stadgeändringar
6.1 Dessa stadgar kan ändras på årsmöte med två tredjedels majoritet.
6.2 I fråga om tolkning av dessa stadgar gäller, intill dess frågan avgjorts av föreningsmötet, styrelsens mening.

