Stadgar för Musikcentrum Riks

§ 1 NAMN OCH SÄTE
Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av
musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg.
§ 2 ÄNDAMÅL
Musikcentrum Riks ska
¨ tillvarata medlemsföreningarnas intressen
¨ representera medlemsföreningarna regionalt,
nationellt och internationellt
¨ utföra uppdrag å medlemsföreningarnas vägnar
¨ främja medlemsföreningarnas utveckling
Musikcentrum Riks kan dessutom stödja bildandet av nya
medlemsföreningar.
MCR ska inte bedriva sådan verksamhet som medlemsorganisation kan
utföra. MCR är religiöst och partipolitiskt obundet.
§ 3 ORGANISATION
Årsstämman är MCRs högsta beslutande organ. Mellan årsstämmorna
handläggs dess angelägenheter av styrelsen. Styrelsen kan delegera delar
av sina uppgifter till en anställd verksamhetsledare eller motsvarande.
§ 4 MEDLEMSKAP
Medlem är den musikcentrumbildning som av styrelsen beviljats
medlemskap, betalar den årliga medlemsavgiften, stöder MCRs
verksamhet och följer dess stadgar.
§ 5 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgift för nästkommande år fastställs av årsstämman.
Medlemsavgiften ska vara betald före mars månads utgång det året som
avgiften avser.
§ 6 ÅRSSTÄMMA
6.1 Kallelse och utskick
Årsstämma ska hållas före maj månads utgång på tid och plats som

styrelsen beslutar. Skriftlig kallelse med plats och tid, dagordningen och
eventuella förslag till stadgeändringar ska sändas till
medlemsföreningarna senast 60 dagar före stämma. Övriga
stämmohandlingar ska sändas till stämmoombuden senast 14 dagar före
stämma.
6.2 Motioner
Medlemsförening kan lämna motion. Den ska vara styrelsen tillhanda
senast 30 dagar innan stämma.
6.3 Stämmoombud och övriga deltagare
Varje medlemsförening äger rätt att på egen bekostnad låta sig
representeras av upp till fyra stämmoombud. Namn och adress på dessa,
samt eventuella suppleanter, ska meddelas styrelsen senast 14 dagar före
stämma. Vid förhinder får stämmoombud ersättas av suppleant.
Stämmoombud har närvaro-, yttrande-, förslags- och beslutsrätt. Så har
också styrelsen, dock inte i fråga som rör dess ansvarsfrihet. Varje
ombud och styrelseledamot har en röst. Röstning genom fullmakt är inte
tillåten. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid
personval då lotten avgör.
Revisor och valberedning har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Har
MCR anställd verksamhetsledare eller motsvarande, har denne närvarooch yttranderätt. Av styrelsen till stämman inbjudna gäster har endast
närvarorätt.
6.4 Dagordning
Stämman ska behandla följande:
1. Stämmans öppnande
2. Fastställa röstlängden
3. Fråga om stämmans stadgeenliga sammankallande
4. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän
tillika rösträknare
5. Fastställa dagordningen
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
7. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse
8. Föredragning av revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
11. Disposition av årets resultat
12. Diskussion och beslut om verksamheten fram till nästa årsstämma
13. Fastställande av medlemsavgiften för kommande kalenderår

14. Fastställande av arvoden för styrelsen och andra förtroendevalda
15. Val av MCRs ordförande
16. Val av styrelsens ledamöter samt två suppleanter
17. Val av revisor och revisorssuppleant
18. Val av valberedning
19. Behandla styrelsens förslag
20. Behandla motioner och styrelsens yttrande över dessa
21. Stämmans avslutande
§ 7 EXTRA STÄMMA
Extra stämma sammankallas av styrelsen när styrelsen, revisor eller om
2/3 av medlemmarna så kräver.
För extra stämma gäller samma som årsstämma med följande undantag:
Extra stämma fattar beslut endast om den fråga den är sammankallad för
och som anges i kallelsen. Kallelse skickas senast 30 dagar före stämma.
Eventuella handlingar ska bifogas. Stämmoombud ska inrapporteras
senast sju dagar före stämma.
§ 8 STYRELSEN
Styrelsen består av ordföranden samt fyra ledamöter, varav två vardera
hämtats från respektive medlemsförening. Den konstituerar sig själv.
Vald suppleant går in när ledamot har varaktigt förhinder.
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger om året på ordförandens
kallelse. Den är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är
närvarande. Har MCR anställd verksamhetsledare eller motsvarande,
deltar denne utan beslutsrätt. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.
MCRs firma tecknas av styrelsen i förening samt av dem styrelsen utser.
§ 9 MEDLEMS VETORÄTT
Innan beslut fattas om fördelning av medel eller om andra frågor av
avsevärd betydelse för medlemsorganisations ekonomi ska styrelsen
skicka förslaget på remiss till medlemmarna. Beslut får inte fattas innan
medlemsorganisationerna är överens.
§ 10 RÄKENSKAPS- OCH VERKSAMHETSÅR
Kalenderår är MCRs räkenskapsår, styrelsens mandatperiod utgör
verksamhetsår.

§ 11 MEDLEMSKAPS UPPHÖRANDE
Medlemsförening kan lämna MCR med ett års uppsägningstid.
Medlemsförening som inte betalar fastställd medlemsavgift förlorar sina
medlemsrättigheter till dess avgiften är betald.
Medlemsförening som motarbetar MCRs syften och intressen och/eller
bryter mot stadgarna kan av styrelsen suspenderas och av årsmötet
uteslutas med 2/3 majoritet.
Utesluten medlemsförening kan beviljas återinträde.
§ 12 STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar sker med enkel majoritet på två av varandra
följande stämmor med minst två veckors mellanrum och varav minst en
skall vara årsstämma.
§ 13 UPPLÖSNING
Upplösningen av MCR sker som vid stadgeändring fast med 2/3
majoritet.
Vid upplösning tillfaller MCRs tillgångar det välgörande ändamål varom
det avslutande mötet beslutar, dock ska det vara till förmån för fritt
yrkesverksamma musikutövare.

Stadgarna antogs första gången den 27/9/2011.

