
 

STADGAR 

 FÖR  

NATIONELLT CENTRUM FÖR MUSIKTALANGER IDEELL FÖRENING 

 

Antagna vid konstituerande föreningsstämma den 6 februari 2019. 

 

  



ALLMÄNT 

 

§ 1  Föreningens namn ska vara Nationellt centrum för musiktalanger ideell förening. Dess 

säte ska vara Vänersborg. 

 

§ 2  Föreningens ändamål ska vara;  

- att med verksamhet i Vänersborg som bas driva en nationell mötes- och 
utbildningsplattform på internationell spetsnivå för unga talanger som spelar 

orkesterinstrument och eller dirigerar 
- att inspirera, stärka och komplettera spetsverksamhet i hela landet, även genom 

regionalt förlagda aktiviteter och samverkan med kulturskolor och andra aktörer 
samt 

- att stärka återväxten till musikeryrket samt främja ung kreativitet och skapande.  
 

§ 3  Föreningsstämman kan besluta om att föreningens verksamhet, helt eller del därav, ska 

bedrivas i annan juridisk associationsform. Sådant beslut kan endast fattas av en enig 

föreningsstämma. 

 

MEDLEMSKAP 

§ 4  Medlemskap till föreningen beviljas av föreningsstämman. Beslut om ny medlem 

förutsätter enighet bland befintliga medlemmar. 

 

§ 5  Till medlem kan endast antas juridisk person som är verksam inom musikutbildning 

eller musikutövning inom klassisk musik och som delar föreningens ändamål. 

 

§ 6 Medlem som önskar träda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen. 

Medlem som trätt ur föreningen äger inte rätt att göra anspråk på någon del av 

föreningens tillgångar. 

 

§ 7 Medlems uppsägningstid ska vara ett helt verksamhetsår. Uppsägningstiden innebär 

att utträdande medlem är medlem även under det verksamhetsår som följer direkt efter 

det år som anmälan om utträde meddelats.  

 



§ 8  Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne inte längre aktivt och efter bästa 

förmåga verkar för föreningens ändamål. 

 

§ 9  Beslut om uteslutning av medlem fattas av föreningsstämman. Innan sådant beslut 

fattas, ska styrelsen skriftligen tillställa medlemmen de skäl som läggs till grund för 

uteslutning samt ge denne tillfälle att yttra sig över de skäl som anförs. Beslut om 

uteslutning ska innehålla en motivering till detsamma samt information om vad 

medlemmen ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska skriftligen meddelas den 

uteslutne medlemmen senast sju (7) dagar från att det fattades. 

 

MEDLEMS RÄTTIGHETER 

§ 10 Medlem äger rätt att granska föreningens ekonomiska ställning och löpande 

förvaltning. Om föreningens verksamhet, helt eller del därav, bedrivs i annan hel- eller 

delägd juridisk associationsform, ska det säkerställas att medlem har motsvarande 

möjlighet till granskning även av denna. 

 

§ 11 Medlem som ägs eller finansieras av landsting eller region äger rätt att till 

föreningsstämma medföra en representant för sådant organ, utöver den person som är 

befullmäktigad att företräda medlemmen. 

 

MEDLEMS SKYLDIGHETER 

 

§ 12 Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar. 

 

§ 13  Medlem ska aktivt verka för föreningens ändamål. 

 

ORGANISATION 

§ 14 Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. 

 



§ 15  Föreningen ska ha en styrelse som utses av medlemmarna vid föreningsstämma. 

 

§ 16 Till ledamot av styrelsen kan endast väljas medlems ställföreträdare eller den som 

medlem befullmäktigat att ingå i styrelsen.  

 

§ 17 Styrelsen ska svara för föreningens organisation och förvaltning av dess 

angelägenheter.  

 

§ 18 Styrelsen äger rätt att tillskapa ett samverkansråd. Om ett Samverkansråd tillskapas 

ska det utgöra en rådgivande funktion för verksamhetsledningen, i syfte att öka 

föreningens externa kontaktytor för att därigenom bidra till verksamhetens utveckling. 

Det är styrelsen som beslutar om vilka som ska ingå i samverkansrådet, i vilket även 

andra än medlemmar ska kunna ingå. 

 

§ 19 Styrelsen ska i sin planering av verksamheten ta hänsyn till de eventuella uppdrag som 

kan följa av till föreningen beviljade offentliga bidrag. 

 

MÖTEN 

Föreningsstämma 

§ 20 Föreningen ska senast sex (6) månader efter avslutat räkenskapsår hålla en ordinarie 

föreningsstämma. 

 

§ 21  Styrelsen ska bestämma tid och plats för föreningsstämman samt svara för att kallelse 

sker till samtliga medlemmar senast åtta (8) veckor före stämman. 

 

§ 22 Styrelsen ska hålla redovisningshandlingar, revisionsberättelse och andra för 

föreningsstämman relevanta handlingar tillgängliga senast åtta (8) veckor före 

stämman. 

 

§ 23 Kallelse till föreningsstämman ska ske genom brev eller e-post till medlemmarna. 

 



§ 24  Med undantag för vad som framgår av § 11 äger endast medlem rätt att närvara vid 

föreningsstämman. 

 

§ 25 Medlem har rätt att utöva sin rösträtt och rätt till närvaro genom befullmäktigat 

ombud. 

 

§ 26 Ordförande vid föreningsstämman ska väljas av stämman. 

 

§ 27 Vid föreningsstämman ska följande behandlas: 

  

1. Upprop och fastställande av röstlängd 

2. Val av sekreterare för stämman 

3. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden ska justera protokollet, samt 

rösträknare 

4. Fråga om stämman utlysts på rätt sätt 

5. Fastställande av dagordningen 

6. Årsredovisning, innehållandes resultat- och balansräkning, samt styrelsens 

verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

7. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning det senaste verksamhetsåret 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verksamhetschef det senaste 

verksamhetsåret 

9. Beslut om en flerårig utvecklingsstrategi och budgetram för kommande 

verksamhetsår 

10. Delegation till styrelsen att besluta om en verksamhetsplan jämte budget för 

kommande verksamhetsår 

11. Fastställande av medlemsavgift och betalningsvillkor 

12. Val till styrelse enligt följande: 

a. Styrelsens ordförande utses, för en tid av 2  år, av Vänersborgs 

kommun. 

b. En (1) ledamot utses, för en tid av 1 år, i roterande ordning av följande 

organisationer: 

Sveriges Radio AB 

Stockholms konserthusstiftelse 



Göteborgs Symfoniker AB 

 

c. Två (2) ledamöter utses, för en tid av 1 respektive 2 år,  i roterande 

ordning av följande organisationer: 

Norrlandsoperan AB 

[Plats för ny medlem] 

 

d. En (1) ledamot utses, för en tid av 1  år, i roterande ordning av 

följande organisationer: 

Kungliga musikhögskolan 

Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet 

Luleå Tekniska Universitet 

Musikhögskolan Ingesund vid Karlstad universitet 

Musikhögskolan i Malmö vid Lunds universitet 

Musikhögskolan vid Örebro universitet 

e. en (1) ledamot utses, för en tid av 1 år, av Vänersborgs kommun. 

f. en (1) ledamot utses, för en tid av 2 år, av Regional Musik i Sverige. 

g. En auktoriserad revisor för en tid av tre (3) år. 

h. En (1) nomineringssamordnare, för en tid av ett (1) år, att svara för 

samordningen av val till styrelse  

13. Beslut om ny medlem. 

14. Förslag som väckts av styrelsen eller lämnats in av röstberättigad medlem 

senast tre (3) veckor före stämman. Förslag om stadgeändring eller upplösning 

av föreningen ska lämnas in senast fyra (4) veckor före stämman. 

 

Extra föreningsstämma 

§ 28 Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte om sådant behövs. Vidare är 

styrelsen skyldig att kalla till extra möte när revisorerna, med skriftligen angivna skäl, 

så kräver eller när det för angivet ändamål begärs av minst två (2) röstberättigade 

medlemmar. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt 

mötet kalla till detta. Extra möte kan utlysas av styrelsen genom kallelse jämte 

dagordning för extra möte till medlemmarna genom brev eller e-post till medlemmarna 

inom samma tid. Extra möte kan utlysas av medlemmar genom kallelse jämte 



dagordning för extra möte genom brev eller e-post till medlemmarna till medlemmarna 

senast 30 dagar före mötet. 

 

§ 29 Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende behandlas och avgöras. 

 

Styrelsemöten 

§ 30 Styrelsemöte ska avhållas minst fyra (4) gånger per år. 

 

BESLUT 

§ 31 Föreningsstämman är beslutsmässig när hälften av de röstberättigade medlemmarna är 

närvarande. 

 

§ 32 Beslut fattas med acklamation eller genom omröstning om någon begär det. Med 

undantag för de i § 33 angivna fallen, fattas beslut med enkel majoritet. Vid 

omröstning som inte avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som stöds av 

ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. I annat fall avgör lotten. Vid val 

ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.  

 

§ 33 Beslut om stadgeändring eller föreningens upplösning ska fattas av föreningsstämman. 

Sådant beslut är endast giltigt om det stöds av två tredjedelar av närvarande 

medlemmar på två av varandra följande föreningsstämmor. Sådan stämma kan även 

vara en extra föreningsstämma. 

Av föreningsstämman nyinvald medlem, med rätt att utse styrelseledamot, ska kunna 

föras in under § 27 punkten 12 c) utan att det förutsätter stadgeändring. 

 

§ 34 Vid beslut i styrelsen, vid lika röstetal, gäller det förslag som stöds av styrelsens 

ordförande. 

 



FINANSIERING  

§ 35 Föreningens verksamhet ska som utgångspunkt huvudsakligen finansieras genom 

offentliga bidrag. Föreningen ska även kunna erhålla intäkter från enskilda projekt, 

deltagaravgifter samt genom sponsring. 

 

§ 36 Medlem ska själv bära kostnaden för eventuella ombudsarvoden och andra kostnader 

som kan uppstå vid utövandet av sin rätt som medlem. 

 

FIRMATECKNING 

§ 37 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av två styrelseledamöter i förening. 

 

VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPSÅR 

§ 38 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår ska vara kalenderår. 

 

REVISION 

§ 39 Föreningen ska årligen upprätta en årsredovisning, innehållandes resultat-och 

balansräkning och verksamhetsberättelse. 

 

§ 40 Föreningens räkenskaper ska granskas av auktoriserad revisor. 

 

§ 41 Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna föreningens samt andra hel- eller delägda 

juridiska associationers räkenskaper, protokoll från föreningsstämmor och 

styrelsemöten samt medlemsförteckning jämte andra handlingar som de begär att ta 

del av. Detta så att revisionsberättelse av det senaste räkenskapsåret kan överlämnas 

senast sex (6) veckor före beslutat datum för föreningsstämma. 

 



SAMORDNING AV VAL 

§ 42 Senast fyra (4) veckor före föreningsstämman ska nomineringssamordnaren meddela 

de röstberättigade medlemmarna sitt förslag.  

 

FÖRENINGENS UPPLÖSNING 

§ 43 Om föreningen upplöses ska kvarvarande tillgångar efter avveckling tillfalla annan 

organisation som föreningsstämman bedömer bedriver en verksamhet som är förenlig 

med föreningens ändamål. 

 

TVINGANDE LAGÄNDRING 

§ 44 Om tvingande bestämmelse i lag, som påverkar föreningens stadgar, ändras eller 

tillkommer, ska motsvarande ändring eller tillägg i föreningens stadgar anses beslutat 

av föreningsstämman. För att stadgarna ska stämma överens med gällande lag, ska 

även vid nästkommande föreningsstämma beslut fattas om stadgeändring i enlighet 

med ovanstående. 

_____________ 


