Stadgar för Wilhelm Stenhammarsällskapet
§ 1.
Wilhelm Stenhammarsällskapet har
som syfte att främja Wilhelm Stenhammars musik genom att:
• Främja framföranden av Stenhammars musik.
• Främja allmänhetens intresse för
och kunskap om Stenhammars musik
och person.
• Främja forskning om Stenhammars musik och person.
• Främja kunskapen om musiken och musiklivet i Sverige när Stenhammar var verksam.
• Främja kunskapen om Stenhammars betydelse för musiklivet i Göteborg och övriga
Sverige.
§ 2.
Medlem av Sällskapet är en enskild person, familj, sammanslutning eller institution,
som erlagt den medlemsavgift som beslutats vid årsmöte. Medlemsavgiftens storlek
fastställs vid årsmöte.
§ 3.
Sällskapets årsmöte och dess styrelse har rätt att utnämna hedersledamöter. Hedersledamot är befriad från medlemsavgift. Hedersledamot äger ej rösträtt.
§ 4.
Sällskapets högsta beslutande organ är årsmötet eller extra medlemsmöte. Däremellan
ansvarar styrelsen för sällskapets verksamhet.
§ 5.
Sällskapet håller ett ordinarie årsmöte varje år. Vid årsmötet har varje medlem en röst.
Styreledamöter äger ingen rösträtt i frågan om styrelsens ansvarsfrihet (se § 11). Omröstning sker öppet med mindre någon medlem begär sluten omröstning. Det förslag
som får flest antal röster antas. Om två förslag får lika många röster, avgörs frågan
genom lottning. Årsmötet skall hållas före 31 mars. Kallelse till årsmöte skall ske minst
två veckor före mötet. Enskild medlem har rätt att få ärende behandlat vid årsmöte

under förutsättning att styrelsen skriftligen informerats därom minst en vecka före
mötet.
§ 6.
Utöver det ordinarie årsmötet kan extra möte hållas på begäran av styrelsen eller minst
en femtedel av medlemmarna. Extra medlemsmöte har ett årsmötes auktoritet, men
behandlar endast de frågor som kallelsen gäller. Begäran om extra möte skall avfattas
skriftligen och ange skälen för mötet. När styrelsen mottagit en begäran om extra möte
skall den utlysa sådant möte inom två veckor. Vid extra möte gäller samma regler för
omröstning och kallelse som vid ordinarie årsmöte.
§ 7.
Sällskapets styrelse består av ordförande samt sex ledamöter, inklusive sekreterare och
kassör. Samtliga väljs av årsmötet för en mandatperiod på två år. Styrelsevalen skall ske
omlott; på ett årsmöte väljs ordförande och tre ledamöter, vid följande årsmöte väljs
övriga ledamöter. Årsmötet väljer ordförande medan övriga styrelseposter fördelas av
styrelsen inom sig. Detta sker vid ett konstituerande styrelsemöte snarast efter årsmötet.
§ 8.
Sällskapet har utöver styrelsen en ordinarie revisor, en revisorssuppleant samt en valberedning. Revisorerna väljs vid årsmöte för en mandatperiod på ett år. En valberedning bestående av en eller två ledamöter väljs vid årsmöte för en mandatperiod på ett
år.
§ 9.
Styrelsen äger rätt att besluta om Sällskapets verksamhet och budget, samt firmatecknare. För att styrelsen skall vara beslutsför, krävs att minst fyra av dess ledamöter är
närvarande. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.
§ 10.
Sällskapets verksamhetsår löper 1 januari – 31 december. Räkenskapsår sammanfaller
med verksamhetsår. Styrelsen skall överlämna verksamhetsberättelse och räkenskapsberättelse, inklusive bokslut, till revisorerna minst tre veckor före årsmötet.
§ 11.
Vid ordinarie årsmöte i Sällskapet skall följande ärenden behandlas:
• Val av mötesordförande och mötessekreterare.
• Val av två justeringsmän.
• Fråga huruvida kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna.
• Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen.
• Kassören presenterar räkenskapsberättelsen.
• Revisorn presenterar revisionsberättelsen.
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
• Val av ordförande och styrelseledamöter.
• Val av revisorer.

• Val av valberedning.
• Fastställande av årsavgift.
• Eventuella ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
• Eventuella ärenden som enskild medlem begärt skall behandlas vid årsmöte.
§ 12.
För ändring av ovanstående Stadgar för Sällskapet krävs majoritetsbeslut vid två
årsmöten i följd.
§ 13.
Upplösning av Sällskapet beslutas på två medlemsmöten, med minst sex månaders
mellanrum. Ett av dessa skall vara ordinarie årsmöte. För Sällskapets upplösning krävs
minst två tredjedels majoritet vid båda möten. Det andra mötet beslutar om disposition
av Sällskapets behållning.

