Stadgar för Musikcentrum Väst
§ 1. ORGANISATIONSFORM
Musikcentrum Väst benämns MCV och är en ideell förening bestående av fritt yrkesverksamma
musiker och tonsättare. Med fria yrkesverksamma musiker menas varje grupp/artist som, utan
att vara fast anställd musiker vid någon institution, mot betalning utövar sin musik för publik
eller på offentligt marknadsfört fonogram, vare sig utförandet sker på heltid eller deltid.
§ 2. ÄNDAMÅL
MCV har till ändamål:
att avgiftsfritt förmedla musikprogram producerade av medlemmarna.
att genom föreningens verksamhet öppna nya vägar att föra ut musik till en större allmänhet.
att i samarbete med andra organisationer och institutioner verka för ett musikaktivt samhälle.
att genom särskilda insatser skapa arbetstillfällen för medlemmarna.
att verka för en mångsidig kultur som inte enbart styrs av kommersiella intressen.
att stimulera till debatt i kulturpolitiska frågor.
§ 3. ORGANISATION
MCV skall verka som en fristående och partipolitiskt obunden organisation och endast genom
särskilt utvalt ombud ingå i andra sammanslutningar eller delta i annat organisationsarbete.
§ 4. MEDLEMSKAP
Medlemskap i MCV är individuellt. Medlemskap skall godkännas av styrelsen i samband med att
den medlemssökandes program godkänns som del i MCV:s artistförmedling. Förmedlingen är
tidsbegränsad till högst en period, vars längd (lika för alla medlemmar) bestäms av styrelsen. Om
medlem önskar kvarstå i förmedlingen efter periodens utgång måste ny ansökan inges. MCV tar
ut en årsavgift för förmedlingen av varje program. Erläggande av denna ligger till grund för årligt
individuellt förnyande av medlemskap. Alla medverkande i programmet bör vara medlemmar i
MCV, undantag från detta beslutas av styrelsen.
Medlemskap utan program är också möjligt.
Medlem som skadat MCV:s verksamhet kan uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem kan
beviljas återinträde.
§ 5. ÅRSMÖTET
Årsmötet är MCV:s högsta beslutande organ. Kallelse till årsmötet skall ske senast 14 dagar före
mötesdatum. Ordinarie årsmöte skall hållas före utgången av februari månad. Kallelse till
ordinarie årsmöte skall innehålla förslag till dagordning. Förslag till verksamhetsberättelse,
räkenskapsberättelse, revisionsberättelse, ev. förslag till stadgeändring, samt valberedningens
förslag skall senast en vecka innan mötet finnas tillgängligt för medlemmarna.
Ordinarie årsmöte skall:
1. Välja ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet.
2. Granska verksamhetsberättelse, räkenskapsberättelse och revisionsberättelse.
3. Pröva frågan om ansvarsfrihet.
4. Välja ordförande samt ledamöter till styrelsen.

5. Välja en revisor samt en revisorssuppleant.
6. Välja valberedning.
7. Besluta om medlemsavgift och årsavgift för förmedling.
8. Besluta i övriga ärenden som kan uppkomma.
Varje registrerad medlem i MCV äger rösträtt på årsmötet. Vid årsmötet kan medlem rösta
genom fullmakt. Extra årsmöte kan hållas när styrelsen eller minst en fjärdedel av medlemmarna
begär det. Extra årsmöte kan uppta samma ärenden som ordinarie årsmöte.
§ 6. STYRELSEN
Styrelsen består av minst 4 ledamöter.
Styrelsen konstituerar sig själv, förutom ordföranden som utses av årsmötet.
Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet efter riktlinjer som årsmötet beslutar.
Styrelsen sammankallar årsmöte.
Styrelsen sammanträder när så erfordras eller när medlem så begär. Styrelsen är beslutsmässig
om minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel
majoritet.
§ 7. RÄKENSKAPS- OCH VERKSAMHETSÅR
MCV:s räkenskapsår och verksamhetsår löper under tiden 1 jan - 31 dec.
§ 8. PROGRAMANSVAR
Varje grupp/medlem är själv juridiskt, konstnärligt och ideologiskt ansvarig för sin produktion.
§ 9. STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar skall ske genom enkelt majoritetsbeslut av två på varandra följande
årsmöten, varar ett skall vara ordinarie.
§ 10. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Vid upplösning tillfaller MCV:s eventuella tillgångar det ändamål varom det avslutande mötet
beslutar. Upplösningen av föreningen beslutas med enhälligt beslut av samtliga närvarande vid
ett extra eller ordinarie årsmöte, eller enkel majoritet på två på varandra följande årsmöten med
minst två veckors mellanrum.
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