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Stadgar för Kammarmusikens Vänner i Allhegonakyrkan
Antagna vid årsmötet 2020-02-28
§ 1 Föreningens ändamål
Kammarmusikens Vänner i Allhelgonakyrkan (KVAH) är en ideell och fristående förening med
ändamål att bedriva och främja kammarmusikverksamhet i Allhelgonakyrkan.
§ 2 Föreningens firma
Föreningens firma är Kammarmusikens Vänner i Allhelgonakyrkan. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och kassör var för sig.
§ 3 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
§ 4 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som stöder föreningens ändamål. Medlemskap erhålles genom att
erlägga medlemsavgift. Medlemsavgift beslutas av årsmötet.
Den som under det föregående året varit medlem, men vid juni månads utgång ännu inte erlagt
medlemsavgift för innevarande år, anses ha lämnat föreningen.
Medlem, som på ett betydande eller framstående sätt främjat föreningens ändamål, kan av styrelsen
utses till hedersmedlem. Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift, och har avgiftsfritt tillträde till
konserter som föreningen arrangerar i Allhelgonakyrkan.
§ 5 Årsmöte och föreningsmöte
Årsmöte och föreningsmöte är föreningens högsta beslutande organ.
Årsmöte skall hållas före utgången av mars månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall ske senast fyra veckor före mötet per post eller elektronisk post. Motioner
skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
Styrelsen kan mellan årsmöten kalla medlemmarna till extra föreningsmöte i särskild fråga, dock inte
i fråga om ansvarsfrihet. Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsmöte om en revisor eller
minst en fjärdedel av föreningens vid aktuellt årsmöte röstberättigade medlemmar begär det.
Kallelse till extra föreningsmöte skall ske senast två veckor före mötet per post eller elektronisk post.
§ 6 Rösträtt
Den som erlagt medlemsavgift för innevarande år har rösträtt under årsmöte och under extra
föreningsmöte. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten. Ombudsröstning
medges ej.
§ 7 Återkommande ärenden vid årsmötet
1. Mötet öppnas.
2. Fråga om mötet har utlysts i enlighet med föreningens stadgar.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av protokollsjusterare (tillika rösträknare).
5. Fastställande av röstlängd.
6. Fastställande av föredragningslista.
7. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
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11. Fastställande av medlemsavgift.
12. Val av ordförande på ett år.
13. Val av övriga ledamöter i styrelsen. Förutom den ledamot som utses av Katarina församlings
kyrkoråd väljs samtliga ledamöter i föreningens styrelse av årsmötet på två år, varvid hälften
förnyas varje år. Om styrelseledamot som valts av årsmötet avgår före sin mandattids utgång
kan styrelsen kalla till extra föreningsmöte för att genomföra fyllnadsval att gälla till nämnda
mandattidutgång.
14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år.
15. Val av valberedning på ett år.
16. Behandling av motioner.
17. Övriga frågor.
§ 8 Styrelse
Styrelsen består av minst fem ledamöter. En av ledamöterna utses av Katarina församlings kyrkoråd.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och kassör.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande vid mötet. Vid omröstning
gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden för mötet.
Konstnärlig ledare av föreningens verksamhet utses av styrelsen, adjungeras med yttrande- och
förslagsrätt till styrelsemöten och kallas till dessa.
§ 9 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster, vid två
årsmöten, eller årsmöte samt extra föreningsmöte, med minst tre månaders mellanrum.
§ 10 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut enligt reglerna i § 9 ovan.
Om föreningen upplöses skall tillgångarna överföras till annan kammarmusikverksamhet i enlighet
med förslag från styrelsen till det andra mötet. Beslut om styrelsens förslag fattas med enkel
majoritet.

