Inbjudan till arsmöte i den ideella
föreningen Musikteöriförum Öst
Datum: torsdag den 7 juni
Tid: kl.18:30
Plats: Stadsledningskontoret, Stockholms stad, Hantverkargatan 3D
Dagordning
1 § Mötets öppnande
2 § Mötets behörighet
3 § Val av mötets ordförande
4 § Val av mötets sekreterare
5 § Godkännande av dagordning
6 § Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
7 § Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret
8 § Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret
9 § Revisorns berättelse för det avslutade verksamhetsåret
10 § Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11 § Förslag från sittande styrelse om stadgeförändring
−

se bil. 1 "Förslag till ändringar av Stadgar för den ideella föreningen MusikteoriForum Öst"

12 § Verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår
13 § Fastställande av medlemsavgift
14 § Val av styrelse
−

se bil. 2 "Valberedningens förslag 2018"

15 § Val av revisor
16 § Val av valberedare
17 § Inkomna motioner
18 § Övriga frågor
19 § Mötets avslutande

Bilaga 1.

Förslag till andringar av
Stadgar för den ideella föreningen
MusikteöriFörum Öst
I samband med 2018 års föreningsstämma vill vi föreslå följande ändringar av stadgarna.
Nuvarande stadgar bifogas nedan.
§ 6 STYRELSEN OCH DESS VERKSAMHET (Föreslagen ny lydelse)
Styrelsen skall bestå av minst tre och maximalt sex ledamöter samt minst en suppleant. Styrelsen,
som bör representera olika undervisningsformer, utser internt rollfördelningen ordförande, kassör
och sekreterare. Styrelsen skall
•
•
•

tillvarata medlemmarnas intresse och verka för föreningens framåtskridande
ansvara för föreningens verksamhet och tillgångar
föra medlemsmatrikel, upprätta e-postlista och bokföring, ansöka om bidrag samt verkställa
de beslut som fattas på årsmötet. Styrelsemöte sker minst två gånger per verksamhetsår.
Ledamot väljs på två år. Suppleant ersätter ordinarie ledamot i dennes frånvaro. Avgår
ledamot under mandatperioden inträder suppleanten i dennes ställe.

§ 7 REVISORER (Föreslagen ny lydelse)
En revisor väljs på årsmötet. Revisorn granskar föreningens räkenskaper och förvaltning. Valbar är
person som innehar kompetens för uppdraget men som inte sitter i styrelsen. Personen kan vara
medlem men behöver inte vara det.
§ 8 VALBEREDNING (Föreslagen ny lydelse)
En eller två medlemmar utses på årsmötet till valberedning. Valberedare ger förslag på personer som
ska ingå i nästkommande styrelse, enligt föreskrivna stadgar.
§ 12 RÖSTRÄTT (Föreslagen ny lydelse)
Samtliga betalande medlemmar äger rösträtt på årsmötet. På styrelsemöten äger endast närvarande
ordinarie ledamöter ur styrelsen rösträtt. Ordförande har utslagsröst. Suppleant har endast
yttranderätt om inte suppleanten närvarar med anledning av ordinarie ledamots frånvaro, då denne i
och med det har rösträtt.

Stockholm 2018-05-10
Med vänliga hälsningar
Itte Lundgren, Unni Eriksdotter, Anders Sjögren, Magnus Michaeli, Per Magnus Byström och Kjell
Perder.

Stadgar för den ideella föreningen
Musikteöriförum Öst
Organisationsnummer: 802443-9310
§ 1 FÖRENING OCH HEMORT Musikteoriföreningen ”MusikteoriForum Öst” är en ideell förening,
verksam i östra och mellersta Sverige. Föreningen ska organiseras enligt demokratiska principer.
§ 2 MÅL OCH SYFTE Föreningens verksamhet skall i första hand syfta till att
•
•
•
•

genom olika former av erfarenhetsutbyte främja musikteoretiska ämnen som gehör,
musiklära, satslära, formlära, analys, arrangering och komposition
vara ett forum inom vilket personer från olika skolformer kan samverka för att utveckla
undervisningen i musikteori
skapa fortbildningsverksamhet inom ämnet
långsiktigt arbeta för att stärka musikteoriämnenas status

§ 3 VERKSAMHETSÅR Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.
§ 4 MEDLEM Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och betalar fastställd
medlemsavgift till föreningen. Medlem har rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt. Medlem som vill
utträda ur föreningen, ska skriftligt anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha
lämnat föreningen. Upphävandeav styrelsens beslut eller beslut om uteslutning sker på närmaste
årsmöte. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. Föreningen ska vara öppen för alla personer
med intresse för musikteori.
§ 5 MEDLEMSAVGIFT Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.
§ 6 STYRELSEN OCH DESS VERKSAMHET Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare samt tre
övriga ledamöter och två suppleanter. Styrelsen bör representera olika undervisningsformer samt ha
en geografisk spridning. Styrelsen skall
•
•
•

tillvarata medlemmarnas intresse och verka för föreningens framåtskridande
ansvara för föreningens verksamhet och tillgångar
föra medlemsmatrikel, upprätta e-postlista och bokföring, ansöka om bidrag samt verkställa
de beslut som fattas på årsmötet Styrelsemöte sker minst två gånger per verksamhetsår.
Samtliga ledamöter väljs på två år. Suppleant ersätter ordinarie ledamot. Avgår ledamot
under mandattiden inträder suppleanten i dennes ställe.

§ 7 REVISORER En extern och en intern revisor granskar föreningens räkenskaper och förvaltning.
Revisorerna väljs på årsmötet. Valbar är person som inte sitter i styrelsen och innehar kunskap för
granskningen.
§ 8 VALBEREDNING Två medlemmar utses på årsmötet till valberedning. Valberedningen ger förslag
på personer som ska ingå i nästkommande styrelse, enligt föreskrivna stadgar.

§ 9 ÅRSMÖTE Ordinarie årsmöte hålls varje år. Styrelsen kallar till årsmötet. För att den årliga träffen
skall anses vara behörigt utlyst ska föreningens medlemmar (skriftligen eller via e-post) meddelas
senast två veckor i förväg. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1 Mötets öppnande
2 Mötets behörighet
3 Val av mötets ordförande
4 Val av mötets sekreterare
5 Godkännande av dagordning
6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret
8 Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret
9 Revisorernas berättelse för det avslutade verksamhetsåret
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11 Verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår
12 Fastställande av medlemsavgift
13 Val av styrelse
14 Val av revisorer
15 Val av valberedning
16 Inkomna motioner
17 Övriga frågor
18 Mötets avslutande
§ 10 EXTRA ÅRSMÖTE Om styrelsen eller revisorerna eller hälften av föreningens medlemmar kräver
detta, kallar styrelsen till extra årsmöte.
§ 11 FIRMATECKNING Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
§ 12 RÖSTRÄTT Endast fullt betalande medlem äger rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten äger
endast närvarande ordinarie ledamöter ur styrelsen rösträtt. Ordförande har utslagsröst. Suppleant
har yttranderätt.
§ 13 RÖSTETAL Alla frågor som behandlas på årsmöte, extra årsmöte eller styrelsemöte avgörs med
enkel röstövervikt (majoritet). Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid
lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst.
§ 14 STADGEÄNDRING Stadgar kan endast ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen
antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske, måste förslaget delges
medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av
föreningens stadgar om § 2 mål och syfte, § 14 stadgeändringar och § 15 upplösning kräver
likalydande beslut på två på vardera följande årsmöten.
§ 15 UPPLÖSNING Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte.
Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst
fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas.
Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte och hemort.
Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

Bilaga 2.

Valberedningens förslag pa ny
styrelse för Musikteöriförum Öst
fr ö m 2018
Hej käre medlem!
Här kommer valberedningens förslag till styrelse i samband med årsmöte 2018.
Ledamöter
−
−
−

Jonas Bergroth
Kjell Perder
Per Magnus Byström

Suppleanter
−

Anna Bergman

Jag sitter själv som valberedare ett år till men välkomnar en ny kompanjon i valberedningen.
Hör av dig till mig charlie.malmberg@stockholm.se
Med vänlig hälsning
Charlie Malmberg
för Valberedningen
Stockholm den 15 maj 2018

