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1. Ändamål
Sörmlands Kammarmusikförbund är en allmännyttig ideell förening med ända
mål att stödja och stimulera medlemmarnas engagemang av kammarmusik och
främja intresset för sådan verksamhet.
Förbundet ska representera kammarmusikföreningar i Sörmland gentemot
Landstinget Sörmland beträffande ansökan och fördelning av ekonomiska bi
drag till föreningarnas verksamhet.
2. Medlemskap
Medlemskap i Förbundet kan förvärvas av allmännyttiga ideella kammarmusik
föreningar inom länet som regelbundet arrangerar offentliga konserter på pro
fessionell grund.
Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen och beslutas av årsmötet. Med
lemsavgiften föreslås av styrelsen, beslutas av årsmötet och betalas inom den
tid styrelsen fastställer. Medlemskap upphör genom beslut av årsmötet.
Medlem ska följa gällande lagar, avtal, bidragsregler och förordningar.
3. Styrelse
Varje medlemsförening har rätt att utse en ledamot i styrelsen, samt en ersät
tare. Årsmötet väljer ordförande och ledamöter för en tid av ett år. Ersättare
väljs för ett år. styrelsen utser inom sig övriga funktionärer.
Styrelsen sammankallas av ordföranden och är beslutsmässig då minst halva
antalet styrelsemedlemmar är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening
som ordföranden biträder.
4. Årsmöte och förbundsmöten
Årsmöte hålls före april månads utgång på tid och plats som bestäms av styrel
sen. Årsmöte har att behandla de ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet
eller som medlem vill att årsmötet ska behandla och som anmälts minst en må
nad i förväg.
Förbundsmöten kan hållas då styrelsen eller revisor anser det befogat eller då
minst 2/3 av förbundets medlemmar så begär.
Årsmöte och förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna. Ombu
den förtecknas i röstlängd. Varje medlemsförening får utse ett ombud som äger
en röst. Styrelseledamot i Förbundet kan ej samtidigt vara ombud. Andra med
lemmar i medlemsföreningar äger rätt att delta i årsmöte. Kallelse utsänds till
medlemsföreningarna senast 1månad före årsmötet. Förslag till dagordning
samt de handlingar som skall behandlas utsänds senast två veckor före årsmö
tet.

Vid årsmötet gäller följande dagordning:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
S. Fastställande av dagordning för mötet
6. styrelsens verksamhetsberättelse
7. Fastställande av resultat och balansräkning
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Medlemsärenden
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Fastställande av antal styrelseledamöter inkl. ordförande
13. Val av ordförande för en tid av ett år
14. Val av styrelseledamöter och ersättare för en tid av ett år.
1S. Val av två revisorer och en ersättare, för en tid av två år
16. Val av valberedning om två personer, varav en sammankallande, för en
tid av två år
17. Fastställande av principer för fördelning av bidrag
18. Inkomna motioner från medlemmar
19. Övriga frågor
Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder.
S. Årsredovisning
Förbundets räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Den redovisning för
varje sådant år, som styrelsen avger, skall omfatta verksamhetsberättelse, resul
tat- och balansräkning. Årsredovisningen, underskriven av styrelsens ledamö ter,
skall vara lämnad till revisorerna senast tre veckor före årsmötet.
6. Revision
Revisorerna skall efter granskning av styrelsens förvaltning och redovisning
avge berättelse till årsmötet.
7. stadgeändring
stadgeändring kan ske vid årsmöte eller förbundsmöte och skall särskilt näm
nas i kallelsen till detta. För antagande fordras minst 2/3 av rösterna från
totalt antal medlemsföreningar.
8. Upplösning
Beslut om Förbundets upplösning eller uppgående i annan organisation fattas
på samma sätt som stadgeändring. Vid Förbundets upplösning skall dess netto
behållning jämnt fördelas till kvarvarande medlemmar.

