Stadgar för föreningen Kammarmusikens vänner i Allhelgonakyrkan
§ 1 Föreningens ändamål
Kammarmusikens Vänner i Allhelgonakyrkan är en ideell och fristående förening med ändamål
att främja kammarmusikverksamheten i Allhelgonakyrkan.
§ 2 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmötet och styrelsen.
§ 3 Föreningens firma
Föreningens firma är Kammarmusikens Vänner i Allhelgonakyrkan och styrelsen har sitt säte i
Stockholm. Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande eller kassör var för sig.
§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är lika med kalendarår.
§ 5 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som stöder föreningens idé. Ansökan om medlemskap lämnas till
styrelsen. Medlemsavgiften beslutas av årsmötet.
§ 6 Kallelse till årsmötet
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad på tid
och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet sker per post/e-post minst 14 dagar före mötet.
§ 7 Rösträtt
Medlem som betalt medlemsavgiften har rösträtt på möte.
Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal
det förslag som biträds av ordföranden vid mötet.
§ 8 Ärenden vid årsmötet
1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
2. Fastställande av föredragningslista.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av protokolljusterare (och rösträknare).
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningensberättelse (inklusive bokslut).
6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Fastställande av medlemsavgifter.
9. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
10. Val av ordförande för ett år.
11. Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år.
12. Val av två revisorer och en suppleant för ett år.
13. Val av valberedning för ett år.
14. Övriga frågor.
§ 9 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra
årsmöte när en revisor eller minst ¼ av föreningens röstberättigade medlemmar begär det.
§ 10 Styrelsen
Styrelsen består av minst sju ledamöter. En av ledamöterna utses av Katarina församlings
kyrkoråd. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande vid mötet. Vid
omröstning gäller enkel majoritet. Vid omröstning gäller vid lika röstetal det förslag som stöds
av ordföranden vid mötet.

§ 11 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
§ 12 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Om föreningen upplöses ska tillgångarna överföras till Katarina församlings musikverksamhet i
Allhelgonakyrkan.

