2012-03-22

Stadgar för föreningen Marinens Musikkårs
Vänner
Antagna vid årsmötet 1991-02-27.
Stadgarna reviderade på årsmöte 2010-03-11 samt 2011-03-23.
Stadgarna reviderade på årsmöte 2012-03-22.
Stadgarna reviderade på årsmöte 2016-03-16 samt 2017-03-21

§1

Föreningens ändamål skall vara att stödja Marinens Musikkår i
Karlskrona (MMK).

§2

Föreningens namn skall vara Marinens Musikkårs Vänner.

§3

Stödet skall särskilt inriktas på:
Att verka för musikkårens fortbestånd och utveckling och därmed söka
bevara den marina blåsmusikens traditioner.
Att påverka beslutsfattare.
Att verka för att musikkårens konserter och arrangemang blir välbesökta.
Att intressera arrangörer och musikutnyttjare att engagera musikkåren.
Att hos allmänheten sprida information om musikkårens verksamhet.

§4

Föreningen Marinens Musikkårs Vänner är en ideell förening som skall
vara politiskt och religiöst oberoende.
Medel för föreningens verksamhet skapas genom medlemsavgifter,
frivilliga bidrag, ideella insatser samt intäkter från olika arrangemang
m.m.
Intäkterna används till att täcka kostnader i föreningens verksamhet
enligt § 3.

§5

Medlemskap i föreningen erbjuds alla som så önskar.

§6

Medlemsavgift skall utgå i form av en årsavgift, som fastställs av
årsmötet. För ny medlem, som betalar medlemsavgift till föreningen
under årets fjärde kvartal, gäller avgiften även för nästkommande år.
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Medlem som ej betalat sin årsavgift inom ett år efter det att krav utgått
kan uteslutas ur föreningen.
§7

Föreningens verksamhet handhas av en styrelse bestående av sju
ledamöter och tre suppleanter.
Styrelsen sammanträder när ordförande så finner erforderligt, eller när
minst fyra ledamöter så kräver.
Vid styrelsens sammanträden föres protokoll.
Styrelsens ordförande utses av årsmötet.
Styrelsen utser inom sig, vice ordförande, sekreterare, kassör samt andra
funktionärer om styrelsen så finner lämpligt.
Styrelsen skall på årsmötet avge en berättelse över det gångna årets
verksamhet och framlägga förslag på riktlinjer för den kommande
verksamheten.
Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra medlemmar är närvarande.
Vid lika röstetal gäller ordförandens mening.

§8

Årsmöte avhålls före mars månads utgång.
Extra medlemsmöte avhålls när styrelsen så finner erforderligt, eller när
en tiondel av medlemsantalet så påfordrar.
Kallelse till mötet skall ske senast tio dagar före mötets hållande.
På årsmötets dagordning skall följande punkter vara upptagna:
C
Fråga om kallelse till mötet skett i stadgeenlig ordning.
C
Val av ordförande för mötet.
C
Val av två protokolljusterare.
C
Val av rösträknare.
C
Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året.
C
Ekonomisk redogörelse
C
Revisorernas berättelse.
C
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
C
Av styrelsen till årsmötet anmälda frågor.
C
Fastställande av årsavgift.
C
Fastställa budget och riktlinjer för den kommande verksamheten.
C
Val som årsmötet skall förrätta:
o
Val av ordförande. Mandattid 2 år. Väljs jämna år.
o
Val av sex styrelseledamöter. Mandattid 2 år. Tre ledamöter
väljs jämna år/Tre ledamöter väljs udda år.
o
Val av tre styrelsesuppleanter. Mandattid 1 år
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Val av två revisorer. Mandattid 2 år. En ledamot väljs jämt
år/En ledamot väljs udda år
o
Val av två revisorssuppleanter. Mandattid 1 år
o
Val av valberedning för nästkommande årssammanträde,
bestående av tre personer. Mandattid 1 år
För besluts fattande gäller enkel majoritet.
Beslut i andra frågor än val fattas öppet. Vid val skall sluten omröstning
ske om någon så begär.
Revisorerna skall till årsmötet överlämna en berättelse över sina
iakttagelser i samband med revisionen samt till- eller avstyrka
ansvarsfrihet för styrelsen.
o

§9

§ 10

Medlem som önskar upptaga en fråga till årsmötet skall senast fjorton
dagar före mötet översända densamma skriftligt till styrelsen för
beredning.

§ 11

Styrelsen föreslår årsmötet förslag till hedersmedlem, (befriad från
årsavgift) för långt medlemskap och stor arbetsinsats inom föreningen.

§ 12

Ändring av dessa stadgar ska ske genom identiska beslut på två på
varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte.

§ 13

Beslut om föreningens upphörande skall fattas på två av varandra
följande möten, varav ett skall vara årsmöte. Beslut äger giltighet om två
tredjedelar av de vid mötet närvarande är ense om beslutet. Eventuellt
befintliga tillgångar skall överlämnas till Amiralitetsförsamlingens
stipendiefond för musikstuderande.

