MUSIKFÖRENINGEN

STADGAR

LILITH EVE

§1

FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE
Namnet på föreningen skall vara Musikföreningen Lilith Eve.
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§2

FÖRENINGENS SYFTE
Föreningen, som är ideell, politiskt och religiöst obunden och oberoende, skall främja
medlemmarnas möjligheter att
• skapa och framföra egen musik
• påverka musikbranschen
• delta i debatten om kultur i allmänhet och musik i synnerhet inom offentlig förvaltning,
näringslivet och organisationerna
• stärka sin yrkesidentitet som artister, musiker och upphovsmän.

§3

FÖRENINGENS UPPGIFTER
Föreningen skall
• verka för att bredda kännedomen om de kvinnliga låtskrivarnas arbete
• informera medlemmarna om sin verksamhet och annat av intresse för deras
yrkesutövning
• bidra till medlemmarnas kompetensutveckling
• skapa god sammanhållning mellan medlemmarna

§4

TOLKNINGSRÄTT
Tolkning av föreningens stadgar ankommer Styrelsen.

§5

MEDLEMSKAP
Ansökan om medlemskap sker skriftligt. Styrelsen beviljar medlemskap.
Ordinarie medlem
Varje kvinna som är upphovsmakare eller medskapare av text och/eller musik,
låtskrivare, singer/songwriter eller motsvarande kan bli ordinarie medlem. För att bli
ordinarie medlem ska man vara STIM-ansluten (ska styrkas) och lämna in ett ljudprov.
Stödmedlem
Var och en som är intresserad av att stödja föreningens syfte kan bli stödmedlem.
Hedersmedlem
Styrelsen eller Årsmötet kan som hedersmedlemmar välja in personer som kan anses ha
särskilda förutsättningar att bidra till att föreningen fyller sitt syfte. Dessa har samma
rättigheter som ordinarie medlemmar.

§6

MEDLEMMARS FÖRPLIKTELSER
Medlem i föreningen förbinder sig genom sitt medlemskap att
• arbeta för föreningens ändamål
• följa föreningens fattade beslut
• erlägga beslutad medlemsavgift
• i övrigt verka och uppträda på ett sådant sätt att föreningen inte tar skada.

§7

STYRELSE
Föreningens styrelse består av ordförande samt 4-8 ledamöter. Suppleanter kan inväljas.
Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen är beslutsmässig så länge den består av minst
4 ledamöter.

§8

STYRELSEMÖTEN OCH STYRELSEBESLUT
Styrelsen skall verkställa de beslut som medlemmarna fattar vid årsmöten.
Ordföranden skall kalla styrelsen till sammanträden. Beslut inom styrelsen fattas med
enkel majoritet. Vid lika antal röster har ordföranden utslagsröst.

§9

RÖSTRÄTT OCH MOTIONSRÄTT
Vid Föreningsmöte eller Årsmöte/extra årsmöte har ordinarie medlem och hedersmedlem
en röst. I särskilda fall kan poströst och fullmakt godtas. Högst en fullmakt per
mötesdeltagare gäller. Poströster och fullmakter skall vara mötet tillhanda före mötets
öppnande
Motionsrätt
Varje ordinarie medlem och varje hedersmedlem äger motionsrätt.

§10

VAL OCH VALBEREDNING
Val av styrelsemedlemmar sker på ordinarie Årsmöte och görs med enkel majoritet. Vid
lika röstetal gäller lottning. Ordförande väljs för ett år i taget. Ledamöters mandattid är
två år och går omlott så att hälften avgår varje år. Vid ojämnt antal beslutar Årsmötet
därutöver om mandattiden för en av de valda ledamöterna. Avgående styrelsemedlem
kan omväljas.
Årsmötet skall för ett år i taget utse en valberedning med två-tre ordinarie medlemmar
som ledamöter, varav en sammankallande. Valberedningens förslag skall vara styrelsen
tillhanda senast tre veckor före ordinarie årsmöte.

§11

AVGIFTER
Årsmötet beslutar om medlemsavgiftens storlek. Avgift gäller för ett år i taget.

§12

ORDINARIE ÅRSMÖTE
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningen fattar där beslut med
enkel majoritet. Årsmöte hålls senast under maj månad. Kallelse skall utgå senast sex
veckor innan mötet. Förslag (motioner), synpunkter och frågor ska inlämnas till styrelsen
senast fyra veckor innan mötet. Årsbokslut, verksamhetsberättelse och motioner skall
presenteras för medlemmarna senast två veckor före mötet. På årsmötet skall följande
frågor behandlas:
1. Årsmötets öppnande
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika fungera som
rösträknare
7. Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning
8. Styrelsens Årsberättelse/verksamhetsberättelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkning
10. Revisionsberättelse för det föregående räkenskapsåret
11. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
12. Val av ordförande
13. Val av ordinarie ledamöter
14. Val av revisor/revisorer
15. Val av valberedning (2-3 ordinarie medlemmar varav en sammankallande)
16. Motioner och Styrelseförslag
17. Beslut om medlemsavgiftens storlek
18. Övriga frågor
19. Årsmötets avslutande

§13

EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte kan sammankallas för att behandla en viss fråga på initiativ av styrelsen
eller efter en skriftlig begäran av minst tio medlemmar. Kallelse skall skickas ut senast 3
veckor före mötet.

§14

PROJEKT
Projekt kan bedrivas av en eller flera ordinarie medlemmar. Projekt i föreningens namn
skall godkännas av styrelsen. Även projekt där föreningen deltar tillsammans med
annan organisation, ändringar i pågående projekt samt bidragsansökningar skall
godkännas av styrelsen. Projekt skall löpande lämna rapport till styrelsen om sin
verksamhet och ekonomi.

§15

ARVODEN
Styrelsarvoden
Eventuella styrelsearvoden beslutas från år till år av Årsmötet utifrån erhållet
organisationsbidrag.
Projektarvoden
Arvode kan genom erhållet projektbidrag utgå till medlem, externt anlitad och/eller
styrelsemedlem då det bedöms nödvändigt för ett projekts genomförande. Detta
beslutas vid bidragsansökan för aktuellt projekt.

§16

RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§17

FIRMATECKNING
Firmatecknare för föreningen skall vara ordförande och kassör, tillsammans eller var för
sig. Dock skall både ordförande och kassör attestera belopp på mer än 10.000 (tiotusen)
kronor. Utöver det kan styrelsen utse firmatecknare för visst ärende. Detta konfirmeras
genom ett beslutsprotokoll.

§18

UTESLUTNING AV MEDLEM
Medlem som uppenbart motverkar föreningens syfte eller bryter mot medlems
förpliktelser kan uteslutas.

§19

STADGEÄNDRING
Beslut om ändring av föreningens stadgar skall fattas på ordinarie eller extra Årsmöte.

§20

FÖRENINGENS UPPLÖSANDE
Ett beslut om att upplösa föreningen skall fattas på Ordinarie Årsmöte. Därtill krävs en
andra röstning (betänketid) av samma medlemmar som röstat vid Årsmötet 2 månader
efter att Årsmötet har ägt rum. Den andra röstomgången kan ske via post/e-post. För att
upplösningen skall träda i kraft krävs kvalificerad majoritet (minst 2/3 av rösterna).
Röstning genom fullmakt äger ej giltighet. Verkställs upplösningen skall föreningens
tillgångar överlämnas till verksamhet med likartat syfte.

