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Stadgar för Föreningen för tidig musik 
(antagna 2012-03-24) 

1 § Föreningens ändamål 
Föreningen för Tidig Musik har till ändamål att främja intresset för och utövandet av tidig musik. 

2 § Verksamhet 
Föreningen fyller sitt ändamål bland annat genom 
• att samla människor med intresse för historiskt informerat musicerande av musik från tidigare 

epoker, 
• att ge ut en tidskrift för tidig musik,  
• att förmedla kontakter musikanter emellan och bereda tillfälle för grupper och enskilda utövare att 

framföra sin musik,  
• att verka för ett brett utbud av kurser,  
• att verka för att tidig musik uppmärksammas i undervisning och massmedia. 

3 § Medlemmar 
Medlem i föreningen är varje fysisk eller juridisk person som vill verka för och stödja föreningens 
ändamål och som erlagt av årsmötet fastställd avgift. 
Andra personer i en medlems hushåll kan, under förutsättning att de har samma adress, bli 
familjemedlemmar i föreningen mot en särskild lägre avgift som fastställs av årsmötet. 
Föreningens information i form av tidskrift, matrikel m.m. skickas endast till ordinarie medlemmar. 
Familjemedlemmar har i övrigt samma förmåner som ordinarie medlemmar liksom rösträtt vid 
föreningens årsmöte. 
Medlem som är juridisk person har en röst vid årsmöte men får företrädas av flera fysiska personer. 
Om inte annat beslutas av föreningens styrelse får medlemsförmåner nyttjas av inte fler än en fysisk 
person för den juridiska personens räkning. 

4 § Föreningsmöte 
Föreningens årsmöte hålles varje år i mars, april eller maj månad. Extra föreningsmöte hålls när 
styrelsen så beslutar eller minst en tiondel av föreningens medlemmar eller revisorn så begär. Sådan 
begäran skall vara skriftlig och ange den fråga som önskas behandlad. Kallelse till föreningsmöte skall 
vara utsänd till medlemmarna i sådan tid att den kan beräknas vara medlemmarna tillhanda senast två 
veckor före sammanträdesdagen. 
Kallelse skall även tillställas revisor som inte är medlem av föreningen. Kallelse kan när så befinnes 
lämpligt intas i föreningens tidskrift. I kallelse skall anges de frågor som kommer att behandlas vid 
mötet. Kallelse till årsmöte skall åtföljas av styrelsens årsberättelse. 
Vid årsmöte skall följande frågor behandlas: 
• val av ordförande och sekreterare för mötet 
• val av två justerande 
• fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
• styrelsens årsberättelse 
• revisorns årsberättelse 
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
• fråga om ersättning till styrelse och revisorer 
• fastställande av årsavgift 
• val av ordförande och övriga styrelseledamöter 
• val av suppleanter 
• val av revisor och revisorssuppleant 
• val av valberedning 

5 § Motioner 
Förslag om ändring av dessa stadgar eller annat förslag som enskild medlem önskar få behandlat vid 
årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast den 20 januari. Inlämnade motioner jämte styrelsens 
yttranden över dessa skall bifogas kallelsen till mötet. 

6 § Beslutsfattande 
Vid föreningsmöte får beslut endast fattas i fråga som angetts i kallelsen. Val sker genom öppen 
omröstning, såvida ej sluten omröstning begärs. Röstning får ske genom befullmäktigat ombud som 
skall vara medlem av föreningen. Ombud äger rätt att företräda endast en annan medlem. Beslut fattas 
med enkel majoritet utom i det fall som avses i §13. Skulle vid omröstning lika antal röster förekomma, 
segrar den mening som omfattas av ordföranden, dock att vid val skall lotten skilja. 
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7 § Bokföringsår 
Föreningens bokföringsår följer kalenderåret. 

8 § Styrelse 
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och minst sex ledamöter 
med högst fyra suppleanter, som väljs för en tid av två år. Dessa utses på så sätt att halva antalet väljs 
vartannat år. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen tillsätter 
kommittéer, utskott eller andra organ som erfordras för föreningens verksamhet. 
Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 

9 § Styrelsens åligganden 
Det åligger styrelsen att handha föreningens verksamhet i överensstämmelse med föreningens ändamål 
och föreningsmötets beslut samt att svara för föreningens ekonomi. Styrelsen avger å föreningens 
vägnar yttranden och remissvar. Styrelsen skall varje år före februari månads utgång till revisorerna 
överlämna årsredovisning, som skall innehålla verksamhetsberättelse samt resultaträkning och 
balansräkning för det gångna året samt övriga för revisionen nödvändiga handlingar. 

10 § Styrelsebeslut 
Kallelse till styrelsesammanträde skall vara utsänd i sådan tid att den beräknas vara styrelsens 
ledamöter tillhanda minst en vecka före sammanträdesdagen. Styrelsen är beslutsför då minst fyra 
ledamöter är närvarande. Styrelsens mening är den mening som omfattas av minst halva antalet 
närvarande ledamöter, dock skall minst tre ledamöter omfatta beslutet. Vid lika röstetal äger 
ordföranden utslagsröst. Vid val skiljer dock lotten. 

11 § Revisor 
Föreningens revisor, som har att granska föreningens tillhörigheter samt styrelsens protokoll och 
ekonomiska förvaltning, skall överlämna till styrelsen berättelse över granskningen i så god tid att den 
kan föredras på årsmötet. 

12 § Lokalsektion 
Medlemmar inom ett visst geografiskt område kan bilda lokalsektion av föreningen för verksamhet 
inom området. Stadgarna för sådan sektion skall godkännas av föreningens styrelse. Föreningens 
styrelse beslutar i varje särskilt fall om bidrag till lokalsektionernas verksamhet. 

13 § Stadgeändring, upplösning av föreningen 
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen fattas av föreningen på ordinarie 
föreningsstämma. Sådant beslut skall för att bli gällande ha samlat minst två tredjedelar av de avgivna 
rösterna. Beslut om föreningens upplösning skall innehålla föreskrift om användande av föreningens 
tillgångar på sätt som står i överensstämmelse med föreningens ändamål. 


