
 
 
 

STADGAR FÖR MUSIKALISKA KONSTFÖRENINGEN 
 
Antagna vid årsmötet den 2 maj 2009 
 

§ 1 Föreningens uppgift 

Musikaliska Konstföreningen, som har sitt säte i Stockholm, har till uppgift att främja svensk 
tonkonst genom utgivande av värdefullare kompositioner av svenska tonsättare och därmed 
förenlig verksamhet.  

Om möjligt skall varje år utges ett eller flera verk - ”årstrycket” - helst av samtida tonsättare. 

Som utgivande enligt ovan må även kunna räknas fonogramutgåva av svenska tonsättares 
verk. 

§ 2 Utgivning 

Föreningens medlemmar äga årligen rätt att väcka förslag om utgivande av sådana verk. Dessa 
förslag skola  ingivas skriftligen till styrelsen. 

Förslagsställaren skall kunna ställa föreslaget verk till styrelsens förfogande för bedömande. 

Styrelsen beslutar om verks antagande som föreningens årstryck. 

§ 3 Förlagsavtal 
Förlagsavtal skall träffas på gängse villkor med tonsättaren till antaget verk. 

§ 4 Medlemmar 

Medlem av föreningen är envar, som erlagt en årsavgift, vars storlek bestämmes av 
föreningsstämman. 

Ständigt medlemskap kan erhållas mot en engångsavgift vars storlek bestämmes av 
föreningsstämman.   

Medlem är berättigad till att på begäran erhålla ett exemplar av föreningens årstryck eller i 
förekommande fall fonogramutgåvor. 

§ 5 Styrelse 

Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse bestående av minst fyra och högst sex  
personer jämte två suppleanter. Styrelsen utser inom sig v. ordförande, sekreterare och 
skattmästare. 



§ 6 Stämma 

Föreningen håller ordinarie föreningsstämma före mars månads utgång. 

Extra föreningsstämma  hålles då styrelsen finner det erforderligt eller då sådant för uppgivet 
ändamål skriftligen påfordras av minst tio medlemmar.  

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen minst fjorton dagar före stämman. 

§ 7 Rösträtt 

Vid föreningsstämma äger varje medlem en röst. Röstning genom ombud må ej äga rum. 

Omröstning sker öppet, om ej annat begäres. 

Ordföranden har vid lika röstetal utslagsröst utom vid val och vid sluten omröstning, då 
lottning företages. 

§ 8 Ärenden på ordinarie stämma 

Vid ordinarie föreningsstämma skola följande ärenden förekomma: 

1. val av ordförande och sekreterare vid stämman 

2. fråga om kallelse till stämman behörigen skett,  

3. styrelsens årsredovisning, 

4. revisorernas berättelse, 

5. fastställande av resultat- och balansräkning, 

6. beslut om resultatdisposition, 

7. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, 

8. val av ordförande och ordinarie ledamöter i styrelsen jämte två suppleanter, 

9. val av två revisorer jämte en suppleant, 

10. fastställande av årsavgift och avgift för ständigt medlemskap,  

11. frågor, som av styrelsen eller enskild medlem väckts. 

§ 9 Övriga frågor 

Frågor, som icke närmare angivits i kallelse till föreningsstämma, må icke vid stämman 
upptagas till avgörande.   

§ 10 Motioner 

Medlem av föreningen har rätt att inkomma med motion som för att kunna behandlas av 
föreningsstämman skall ha inkommit till styrelsen senast den 10 februari.  

§ 11 Hedersledamot 

Föreningsstämma må på förslag av styrelsen utse hedersledamot i föreningen. 

§ 12 Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är den 1 januari – den 31 december. 

 



Före februari månads utgång, dock senast fjorton dagar före den ordinarie föreningsstämman, 
skall styrelsen tillställa revisorerna årsredovisningen samt räkenskaperna för det sistförflutna 
räkenskapsåret. 

§ 13 Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av styrelsens ledamöter, två i förening. 

§ 14 Föreningens upplösning  

Upplöses föreningen skola dess handlingar och tillgångar överlämnas till Statens 
musikbibliotek. 

§ 15 Stadgeändring 

För ändring av dessa stadgar fordras beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor, 
därav minst en ordinarie. 
 


