Stadgar för
Tobias Norlind-samfundet för musikforskning
(Reviderad vid årsmöte 2016-01-14)
Ändamål
1 § Samfundets syfte är att samla musikvetenskapligt intresserade till diskussion och sällskaplig
samvaro.
Sammansättning
2 § Samfundet består av de fysiska personer som har upptagits i samfundet som medlemmar.
Beslutande organ
3 § Samfundets beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
Firmateckning
4 § Samfundets firma tecknas av den eller de som styrelsen därtill utser.
Verksamhets- och räkenskapsår
5 § Samfundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31
december.
Stadgetolkning
6 § Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är
förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan
avgöras av styrelsen.
Stadgeändring
7 § För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelars majoritet.
Förslag till ändring av stadgarna får avges av såväl medlem som styrelsen.
Upplösning av samfundet
8 § För upplösning av samfundet krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelars majoritet.
I beslut om upplösning av samfundet skall anges att samfundets tillgångar skall användas till
bestämt musikvetenskapligt främjande ändamål.
Medlemskap
9 § Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att
motarbeta samfundets ändamål eller intressen.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.
Medlems rättigheter och skyldigheter
10 § Medlem
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om samfundets angelägenheter,
• har inte rätt till del av samfundets behållning eller egendom vid upplösning av samfundet,

•

skall betala medlemsavgift.

Årsmöte
11 § Årsmötet, som är samfundets högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad på
tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna.
12 § Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen
skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
13 § Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt på årsmötet.
14 § Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på
mötet.
15 § Med undantag för de i 7 § första stycket och 8 § första stycket nämnda fallen avgörs alla
frågor genom enkel majoritet.
Omröstning skall ske öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
mötesordföranden, om han eller hon är röstberättigad. Är han eller hon inte röstberättigad avgör
lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
16 § Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.
17 § Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1.
Fastställande av röstlängd för mötet.
2.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.
Fråga om mötet har utlysts i behörig ordning.
5.
Fastställande av föredragningslista.
6.
Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.
7.
Styrelsens balans- och resultaträkning för föregående räkenskapsår.
8.
Revisorernas berättelse.
9.
Beslut om ansvarighet för styrelsen för föregående verksamhets- och räkenskapsår.
10. Fastställande av medlemsavgift.
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och
räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Val av:
a) Samfundets ordförande för en tid av ett år.
b) Fyra övriga styrelseledamöter för en tid av ett år.
c) Två suppleanter i styrelsen, med för dem fastställd turordning, för en tid av ett år.
d) Två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år.
e) Ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
f) Styrelse till Stiftelsen Birgit och Erik Björkmans fond till Tobias Norlinds minne.
g) Revisorer till Stiftelsen Birgit och Erik Björkmans fond till Tobias Norlinds minne.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för samfundet eller medlemmarna får inte fattas om
den inte finns med i kallelsen till mötet.
Extra årsmöte
18 § Styrelsen är skyldig att kalla medlemmarna till extra årsmöte när en revisor eller minst en
tiondel av samfundets röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas
skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom fjorton dagar utlysa sådant
möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till
föredragningslista skall tillsändas medlemmarna senast sju dagar före mötet.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen
vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på och beslutsmässighet vid extra årsmöte gäller vad som stadgas i 13 och 14 §§.
Revision
19 § Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av samfundets räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll samt övriga handlingar.
Samfundets räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsoch räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast fjorton dagar före
årsmötet.
Valberedningen
20 § Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet.
Valberedningen utser inom sig en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när
ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Valberedningen skall senast tre veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid
årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast en vecka före årsmötet skall
valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.
Styrelsen
21 § Samfundets styrelse består av ordförande samt fyra övriga ledamöter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare.
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår
ledamot före mandatperiodens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för
tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
22 § Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter
begär det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter har kallats och då minst halva antalet
ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens ledamöter är ense
om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning
eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid
det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av
mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare.

