
 
 

 

 
Stadgar 

 
Antagna vid årsmötet den 11 februari 1993 att gälla fr o m detta datum, reviderade vid årsmötet 
2009.  
Stadgarna reviderade §7 (revisorer) vid årsmötet 2016-03-31 
 
§ 1 
Ändamål 
Karlshamns Musiksällskap, som är en ideell förening, har till ändamål att verka för 
musikkulturens höjande genom arrangerande av dels egna konserter, dels konserter med gästande 
musiker, ensembler och/eller orkestrar.  
 
§ 2 
Medlemskap 
Karlshamns Musiksällskaps medlemmar utgörs av:  

- Aktiva medlemmar som deltar i orkesterns arbete  
- Hedersmedlemmar 
- Passiva (stödjande) medlemmar, som ekonomiskt eller på annat sätt främjar och stöder 

Karlshamns Musiksällskaps verksamhet 
 
Hedersmedlemmar utses på allmänt möte, t ex årsmöte.  
Aktiv medlem skall väl förberedd infinna sig punktligt till repetitioner och konserter och vid 
sjukdom eller annat vägande förhinder i så god tid som möjligt anmäla frånvaro till dirigenten 
eller annan av Karlshamns Musiksällskap utsedd kontaktperson samt vid hemlån av instrument, 
noter m m vara aktsam om dessa och tillse att de åter är tillgängliga vid repetition, konsert eller 
redovisning.  
 
§ 3 
Styrelsen 
Karlshamns Musiksällskaps angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och 
sex (6) ledamöter samt tre (3) suppleanter. Dirigenten är självskriven ledamot av styrelsen. 
Styrelsen utser inom sig: 

♪ vice ordförande 
♪ sekreterare 
♪ kassör 
♪ materialförvaltare 
♪ klubbmästare samt andra erforderliga funktionärer.  

Styrelsen kan alternativt utse icke styrelseledamot till funktionär såsom t ex materialförvaltare, 
notmarsk etc. 
 
Vid årsmötet väljs ordförande för två (2) år, hälften av styrelsens ledamöter för en tid av två (2) år 
och suppleanter väljs för ett (1) år.  
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Styrelsen sammanträder regelbundet och/eller på kallelse av ordföranden när denne så finner 
erforderligt eller då minst två (2) styrelseledamöter så begär.  
 
Styrelsen är beslutför då fler än hälften av ledamöterna eller suppleanterna för dessa är 
närvarande.  
 
Vid styrelsesammanträden skall protokoll föras och riktigheten bestyrkas av ordföranden.  
 
Alla utgiftsverifikationer skall attesteras av ordföranden.  
 
Styrelsen åligger att:  

♪ Verkställa årsmötets beslut 
♪ Följa dirigentens och kommittéers arbete 
♪ Representera Karlshamns Musiksällskap och noga bevaka dess intressen 
♪ Förbereda ärenden som föreläggs årsmötet eller extra årsmöte för behandling 
♪ Uppföra plan för Karlshamns Musiksällskaps arbete 
♪ Avgivna av sekreteraren upprättad redogörelse för det gångna verksamhetsåret. 
♪ Genom kassören sammanställa och till de valda revisorerna avlämna redovisning över det 

gångna verksamhetsårets räkenskaper.  
♪ Genom materialförvaltare och notmarsk vårda Karlshamns Musiksällskaps musikalier och 

övriga tillhörigheter samt föra inventariebok 
♪ Utfärda kallelser till Karlshamns Musiksällskaps allmänna sammanträden 
♪ Anta aktiva och passiva medlemmar 
♪ Föra matrikel över Karlshamns Musiksällskaps medlemmar 
♪ Att på lämpligt sätt informera medlemmarna om styrelsens arbete. 

 
§ 4 
Organisation 
Karlshamns Musiksällskaps instanser är:  

♪ Årsmötet 
♪ Styrelse och ordförande 
♪ Revisorer 
♪ Dirigent 
♪ Kommittéer och funktionärer 

 
§ 5 
Anslutning till andra föreningar etc 
Karlshamns Musiksällskap äger rätt att besluta om anslutning till andra centrala eller regionala 
musikorganisationer. Karlshamns Musiksällskap, som arbetar i nära samarbete med kommunens 
musikskola, bör vara anslutet till Sveriges Orkesterförbund (SOF) 
 
 
§ 6 
Verksamhetsår 
Verksamhetsåret räknas fr o m 1 januari t o m 31 december. 
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§ 7 
Årsmöte 
Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång. Tid och plats bestäms av styrelsen.  
 
Följande ärenden skall behandlas: 

1. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt två justeringsmän för 
protokollet. 

2. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, kassörens redovisning samt 
revisionsberättelse. 

3. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
4. Val av:  

a) Ordförande för en tid av två (2) år. 
b) Aktuellt antal ledamöter för två (2) år. 
c) Tre suppleanter för ett (1) år.  
d) Dirigent 
e) En revisor jämte suppleant 
f) Valberedning bestående av tre ledamöter 

5. Övriga föreliggande ärenden 
 
Extra årsmöte hålls när styrelsen begärt detta eller när minst tio (10) medlemmar skriftligen begär 
detta. Tid och plats för extra årsmöte bestäms av styrelsen.  
 
Varje närvarande medlem har en röst. Omröstning sker öppet om inte annat begärs. Vid öppen 
omröstning har ordförande utslagsröst, vid sluten avgör lotten.  
 
Kallelse till årsmöte och allmänna möten (extra möte) utfärdas genom individuell kallelse senast 
en vecka före sammanträdesdag.  
 
Vid alla sammanträden förs protokoll av Karlshamns Musiksällskaps sekreterare.  
Protokoll justeras av Karlshamns Musiksällskaps ordförande och två (2) därtill utsedda 
justeringsmän.  
 
 
§ 8 
Revisorer 
För granskning av styrelsens förvaltning utser årsmötet två revisorer samt suppleanter för dessa.  
Det åligger revisorerna att till årsmötet avge yttrande över styrelsens förvaltning.  
 
 
§ 9 
Dirigent och kommittéer 
Dirigent och kommittéer fullgör och är redovisningsskyldiga till styrelsen för de uppdrag som 
årsmötet eller styrelsen givit dem.  
 
 
§ 10 
Övrigt 
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Ändring av dessa stadgar kan endast göras vid årsmöte. Beslut därom ska fattas med minst ¾ 
röstmajoritet.  
Beslut om upplösning av Karlshamns Musiksällskap kan fattas vid ordinarie årsmöte, dock 
fordras minst ¾ röstmajoritet.  
 
I händelse beslut fattas om Karlshamns Musiksällskaps upplösning, skall dess tillgångar och 
tillhörigheter fördelas på sätt som beslutas vid allmänt sammanträde.  
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