Stadgar för Musikcentrum Öst
§1 Organisationsform
Musikcentrum Öst är en ideell förening för yrkesverksamma musikutövare, vare sig
musikutövandet sker på hel- ellerdeltid. Organisationens namn är Musikcentrum Öst.
§2 Ändamål
Musikcentrum Öst har till ändamål:
•

ATT prioritera insatser för musik som har små möjligheter att utvecklas utan
offentligt stöd.
• ATT genom särskilda insatser i samarbete med andra
organisationer/institutioner verka för en utvidgning av frilansmusikernas
arbetsmarknad inom det område som omfattas av kulturpolitiken samt
stimulera till debatt i musikpolitiska frågor
• ATT inom ramen för dessa insatser arbeta med avgiftsfri förmedling av
medlemmarnas program.
§3 Organisation
Musikcentrum Öst är en riksorganisation. Organisationens angelägenheter
handläggs av föreningens styrelse. Musikcentrum Öst skall verka som fristående och
partipolitiskt obunden organisation.
§4 Lokal och regional verksamhet
Styrelsen kan, om man anser att behov och underlag finns, bilda regionala kontor
samt även välja att anställa verksamhetsledare för dessa. Verksamhetsledarna
adjungeras till styrelsemöten vid behov. Regionala arbetsutskott leder det regionala
kontorets arbete och består av föreningens ordförande, särskilt utsedd
styrelseledamot (där så är möjligt regional representant) samt verksamhetsledare.
§5 Årsmötet
Årsmötet är Musikcentrum Östs högsta beslutande organ. Kallelse till årsmötet skall
ske senast fem veckor före mötesdatum. Ordinarie årsmöte skall hållas årligen
senast före mars månads utgång. Kallelse till ordinarie årsmöte skall innehålla
förslag till dagordning, verksamhetsberättelse och ev förslag till stadgeändringar.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Ordinarie årsmöte skall: * Pröva om mötet är behörigen utlyst * Fastställa
dagordningen * Fastställa röstlängd. * Välja ordförande, sekreterare och två
justeringsmän för årsmötet * Granska verksamhets- och revisionsberättelse * Pröva
frågan om ansvarsfrihet * Fastställa medlemsavgifter och styrelsearvoden * Välja
ledamöter i styrelsen * Välja två revisorer och revisorsuppleant * Välja valkommitté
på tre personer * Besluta i övriga ärenden som kan uppkomma

Rösträtt äger varje individuellt registrerad medlem. Även grupper har rösträtt via en
av gruppen utsedd företrädare. En medlem kan inte utnyttja både den egna och
gruppens rösträtt. Extra årsmöte skall hållas när styrelsen eller minst 1/4 av
medlemmarna begär detta. Kallelse skall utgå senast 14 dagar före mötesdatum.
Extra årsmöte kan endast uppta ärenden som aviserats vid ordinarie årsmöte.
§6 Styrelse
Musikcentrum Östs styrelse består av minst sex och högst tio
ledamöter. Valkommittén skall väga in förekomsten av regional
verksamhet, genrespridning, kompetens, genus och förnyelse vid styrelsens
sammansättning. Styrelsemöten är beslutsmässiga när minst hälften av
ledamöterna är närvarande. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger
per verksamhetsår på kallelse av sekretariatet. Styrelsen beslutar om
regional delegering av arbetsförmedlingsansvar. Styrelsen kallar till
ordinarie årsmöte. Styrelsen skall aktivt stödja medlemmars engagemang
för att förverkliga föreningens ändamål.
§7 Medlemskap
Medlemskap i Musikcentrum Öst kan beviljas både individer
och grupper. Ansökan om medlemskap skall göras skriftligt. Medlemskap
skall godkännas av styrelsen. Medlemskapet träder i kraft när avgiften
betalas. Medlem som motarbetar Musikcentrum Östs intressen kan tillfälligt
uteslutas av styrelsen. Uteslutningen fastställs slutligen av årsmötet.
§8 Verksamhets- och räkenskapsår
Musikcentrum Östs verksamhets- och räkenskapsår löper under tiden 1/1-31/12. För
granskning av förvaltning och räkenskaper väljer årsmötet två revisorer och en
revisorssuppleant. En av revisorerna skall vara auktoriserad.
§9 Programansvar
Varje medlem är själv juridiskt, konstnärligt och
ideologiskt ansvarig för sin produktion.
§10 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar skall beslutas av två på
varandra följande årsmöten, varav en skall vara ordinarie. Ändringsförslag
skall bifogas kallelsen.
§11 Upplösning
Upplösning av Musikcentrum Öst skall ske genom beslut av
två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie. Vid

upplösning tillfaller Musikcentrum Östs eventuella tillgångar det ändamål
varom det avslutande mötet beslutar. Stadgarna antogs för första gången
den 8 maj 1971 och reviderades 1973, 1975, 1986 och 1990. Nu gällande
stadgar antogs slutgiltigt den 18 mars 2010.

