
Stadgar för Föreningen Västerås Musiksällskap 

 

Fastställda vid årsmötet 23:e mars 1998 med ändring av §7 vid årsmötet 8:e april 2014 och av 

§3 och § 9 vid årsmötet 23:e april 2018 

 

 

 

 

§1 Namn och säte 

 Föreningens namn är Västerås Musiksällskap. Föreningen är en ideell förening och har sitt 

       säte i Västerås. 

 

§2 Ändamål 

 Föreningens ändamål är att verka för et aktivt musikliv i Västerås och Västmanland. 

 För detta ändamål skall sällskapet 

• vara vänförening för Västerås Sinfonietta samt 

• i mån av resurser i övrigt främja musikintresset och musikutbudet. 

 

§3 Medlemskap 

 Medlem i föreningen är fysisk eller juridisk person som erlagt avgift fastställd av årsmötet. 

  

 Person, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål, kan, efter  

 förslag från styrelsen, av årsmötet inväljas som hedersledamot. Beslutet skall biträdas av  

 minst 2/3 av antalet närvarande medlemmar. 

 

§4 Verksamhets- och räkenskapsår 

 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderåret. 

 

§5 Beslutande organ 

Föreningens beslutande organ är ordinarie föreningsstämma (årsmöte). Och extra 

föreningsstämma samt årsmötet. 

 

§6 Styrelse 

 Föreningen skall ha en styrelse bestående av minst 6 och högst 8 ledamöter. Inklusive  

 ordförande, valda av årsmötet. 

 

 Styrelsen utser inom sig vice ordförande och eventuellt övriga funktionärer. 

 

 Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan 

  ledamot har yttrande- och förslagsrätt, men icke rösträtt. 

 

 Styrelsen är beslutsmässig om minst 5 ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel 

  röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande företräder. 

 

 Ordförande är skyldig att kalla till sammanträde om minst tre ledamöter påfordrar. 

 

 Mandattiden för styrelsen är två år (för ordförande ett år). Halva antalet ledamöter väljs vid 

  varje årsmöte. 

  

 Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar om medlem så begär. 



 

 Samtliga ärenden utom de i §12 angivna avgöres genom enkel övervikt. Vid omröstning 

  som ej avser val, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av mötesordföranden. 

  Vid val skall händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

 

§7 Revision 

 Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer, vilka 

  väljas av årsmötet. Räkenskaper och övriga handlingar skall överlämnas till revisorerna 

senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall senast två veckor innan årsmötet 

överlämna sin granskningsberättelse till styrelsen. 

 

§8 Valberedning 

 En valberedning bestående av tre ledamöter varv en sammankallande utses av årsmötet. 

  Valberedningen har att lämna förslag till årsmötet angående de val som skall företas (ej 

  valberedningen).  Valberedningen skall vid årsmötet redogöra för inkomna förslag. 

 

§9 Årsmöte 

Årsmötet skall hållas senast under april månad. Kallelse till årsmötet ska ske senast en 

månad före årsmötet och tillställas medlemmana per e-post samt för den som så önskar per 

post samt finnas tillgängligt vid vännernas bord.  

  

 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 

 

 1.  Årsmötet öppnas 

 2.  Upprättande av röstlängd 

 3.  Val av ordförande och sekreterare vid mötet 

 4.  Val av två protokolljusterare 

 5.  Fastställande av om mötet har blivit utlyst i laga ordning 

 6.  Anmälan av extra ärenden och frågor 

 7.  Fastställande av dagordning 

  8. Verksamhetsberättelse  

  9. Revisorernas berättelse 

 10. Fastställande av resultat- och balansräkning  

 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter 

 13. Val av föreningsordförande på ett år 

 14. Val av övriga styrelseledamöter enl. § 6 

 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på ett år enl. § 7 

 16. Val av tre ledamöter i valberedningen på ett år enl. § 8 

 17. Fastställande av årsavgift för medlemmar  

 18. Styrelsearbetet under kommande arbetsår 

 19. Ev. extra ärenden 

 20. Ev. frågor 

 

§10 Extra föreningsstämma 

 Extra föreningsstämma hålles då styrelse så finner erforderligt, då minst 10 % a 

  medlemmarna eller revisorerna så begär. Styrelsen skall ordna extra föreningsstämma  

senast en månad efter det att sådan begäran inkommit. Kallelse utfärdas senast två veckor 

före stämman på samma sätt som för årsmöte. 

 



Förslag att upptas till beslut skall skriftligen tillställas styrelsen tillsammans med begäran 

om mötet. Sådant förslag liksom ev. förslag från styrelsen skall tillställas medlemmarna 

tillsammans med kallelse till mötet. 

 

Vid extra föreningsstämma skall förekomma punkterna 1-5 i § 9 samt ärende för vilket 

mötet sammankallats. Andra ärenden får icke förekomma. 

 

§11 Rösträtt och beslut 

 Vid årsmöte samt extra föreningsstämma äger varje medlem enl. § 3 en röst. Rösträtt 

  förutsätter personlig närvaro. 

 

 Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar om medlem så begär. 

 

 Samtliga ärenden utom de i § 12 angivna avgöres genom enkel röstövervikt. Vid 

  omröstning som ej avser val, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av 

 mötesordföranden. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

 

 

§12 Stadgeändring 

 Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem. Förslag från 

  medlem skall inges till styrelsen senast 1 februari. 

 

 För beslut om stadgeändring fordras 

• antingen enhälligt beslut på årsmöte 

• eller beslut på två på varandra, med minst en månads mellanrum följande 

föreningsstämmor, varav den ena årsmöte. 2/3 majoritet av närvarande medlemmar 

fordras vid båda tillfällena. 

 

För föreningens upplösning fordras beslut på två på varandra, med minst en månads 

mellanrum följande föreningsstämmor, varav den ena årsmöte, 2/3 majoritet av närvarande 

medlemmar fordras vid båda tillfällena. 

 

Upplöses föreningen skall dess tillgångar, sedan alla skulder betalats, överlämnas till 

Västerås Stad för främjande av musiklivet i staden. 

 

 

  

 

 

  

 

  


