Samtida Musik
Stadga
STADGAR för
Kammarmusikföreningen SAMTIDA MUSIK
Stadgar för Kammarmusikföreningen Samtida Musik antagna 8 maj 2018.
§1
Föreningens firma är Kammarmusikföreningen SAMTIDA MUSIK.
§2
Föreningen är ideell med uppgift att utveckla, sprida kännedom om och stimulera intresset för
samtida svensk och utländsk tonkonst av huvudsakligen kammarmusikalisk karaktär genom att
arrangera konserter och i mån av resurser beställa verk hos tonsättare.
§3
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.
§4
Inträde som medlem i föreningen kan fås genom erläggande av medlemsavgift.
Medlem som begår handlingar, som är ägnade att skada föreningens intressen, kan uteslutas ur
föreningen. Beslut i frågan skall hänskjutas till medlemsmöte och avgöras genom sluten omröstning.
För att uteslutning skall kunna ske krävs 3/4 majoritet.
§5
Medlemsavgift fastställs av årsmötet.
§6
Medlem ansvarar själv för att hålla kontakt med föreningen, uppge e-post- eller annan adress.
Medlem som inte betalar medlemsavgift på 2 år förlorar sitt medlemskap. De medlemmar som
betalar medlemsavgift kommer att synas med sitt namn på hemsidan vilket blir den aktuella
medlemsförteckningen.
§7
Föreningens förvaltning sköts av en styrelse bestående av ordförande och minst fyra ledamöter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare samt övriga ledamöter. Kassaförvaltare utses
inom eller utanför styrelsen. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. Ledamot har rätt att
begära att styrelsemöte sammankallas.
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§8
Ordförande för föreningen väljes för en mandattid av ett år. Minst 2 ledamöter väljs de udda åren
och minst 2 de jämna för en mandattid av två år.
Ordförande- och styrelseval sker på årsmötet med öppen omröstning, sluten om så begärs.
§9
Årsmötet beslutar om och fastställer ramen för arvodering av styrelsen.
§10
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsens ledamöter deltar i beslutet vilket fastställes
med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst.
§11
Styrelsen utser utom eller inom sig föreningens programråd och fastställer generalprogrammet.
Föreningsmedlem kan ställa förslag om program.
§12
Valberedningen om tre ledamöter väljes av årsmötet och har att framlägga förslag till ordförande
och styrelseledamöter samt revisor och revisorssuppleant er för nästkommande valperiod.
§13
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1–31/12.
§14
Föreningens firma tecknas av ordföranden och vice ordföranden var för sig. Föreningens bank- och
postgirokonto tecknas av ordföranden och kassaförvaltaren tillsammans eller var för sig.
§15
För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper utses vid varje årsmöte
en föreningesrevisor samt en revisorssuppleant för kommande räkenskapsår.
§16
Ordinarie årsmöte hålles under första kvartalet av räkenskapsåret. Extra föreningsmöte kan
sammankallas om styrelsen finner det påkallat. Om minst 1/5 av medlemmarna skriftligen till
styrelsen begär extra föreningsmöte i ett givet ärende skall styrelsen sammankalla extra möte.
§17
Vid föreningsmöte har varje medlem en röst. Rösträtt får inte utövas genom fullmakt. Som mötets
beslut gäller den mening som de flesta röstande ansluter sig till - utom i de fall som nämns i §§4, 20
och 21. Vid lika röstetal gäller ordförandens röst som utslagsröst.
Kallelse till årsmötet sker genom brev eller e-post senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast
en vecka i förväg vid extra möte. Revisorerna kallas samtidigt med medlemmarna.
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§18
I kallelsen till årsmötet skall utsändas dagordning och styrelsens verksamhetsberättelse. Övriga
handlingar, såsom årsredovisning inkl. resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och
valberedningens förslag skickas till medlem på begäran.
§19
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av två justerare tillika rösträknare
4. Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
6. Revisionsberättelse
7. Frågan om styrelsens ansvarsfrighet för den gångna perioden 8. Beslut i anledning av föreningens
vinst eller förlust
9. Fastställande av medlemsavgift
10.Beslut om budget för verksamhetsåret
11. Information om det kommande årets verksamhet
12. Medlemsärenden
13. Val av ordförande
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och suppleanter
16. Utseende av valberedning
17. Övriga frågor
§20
Föreningsmöte äger besluta om stadgeändring om beslutet fattats vid två på varandra följande
möten, varav ett årsmöte, och biträtts av minst 2/3 av de röstande.
§21
Beslut om upplösning av föreningen är giltigt om beslutet fattats vid två på varandra följande möten,
varav ett årsmöte och biträtts av minst 2/3 av de röstande.
§22
Upplöses föreningen skall dess tillgångar överlämnas till organisation med likartat ändamål.
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