
Bilaga 1.

Stadgar för Musikcentrum Syd

§ 1. NAMN OCH ORGANISATIONSFORM
Organisationens namn är Musikcentrum Syd och den benämns MCS. MCS är en ideell förening för 
fria yrkesverksamma musikutövare, vare sig musikutövandet sker på- hel eller deltid.
Organisationen har sitt säte i Malmö.

§ 2.  ÄNDAMÅL

MCS har till ändamål:
ATT provisionsfritt förmedla musikprogram producerade av medlemmarna.
ATT genom föreningens verksamhet öppna nya vägar att föra ut musik till en större allmänhet 
och verka för en utvidgning av frilansmusikernas arbetsmarknad, inom såväl som utanför det 
område som omfattas av kulturpolitiken.
ATT verka för ett musikaktivt samhälle.
ATT genom särskilda insatser skapa arbetstillfällen för arbetslösa och undersysselsatta 
medlemmar.
ATT verka som plattform för professionellt och socialt nätverk för medlemmarna.
ATT genom föreningens verksamhet stimulera konstnärlig utveckling bland medlemmarna.
ATT verka för en mångsidig kultur som inte enbart styrs av kommersiella intressen.
ATT stimulera till debatt i musik- och kulturpolitiska frågor samt verka som samtalspartner för 
beslutsfattare i frågor som rör det fria musiklivet.

När så är tillämpligt kan MCS samarbeta med andra organisationer och institutioner för att verka 
för dessa mål.

§ 3. ORGANISATION
MCS skall verka som en fristående och partipolitiskt obunden organisation och endast genom 
särskilt utvalt ombud ingå i andra sammanslutningar eller delta i annat organisationsarbete. 
Organisationens angelägenheter handläggs av föreningens styrelse eller i tillämpliga fall av 
arbetsgrupp (tillsatt av styrelsen eller årsmötet).

§ 4.1 MEDLEMSKAP och MEDLEMSANSÖKAN
Medlemskap i MCS är individuellt. Ansökan om medlemskap skall göras skriftligt och 
medlemskap skall godkännas av styrelsen. Om styrelsen finner behov kan man ta hjälp av en eller 
flera externa bedömare, för att kunna fatta ett korrekt beslut. Avslagen ansökan kan överklagas 
till föreningens årsmöte.
Medlemskap finns av tre slag: aktivt, passivt samt stödmedlemskap.

Aktivt medlemskap innebär att man är en del i MCSs artistförmedling.
Medlemskap skall godkännas av styrelsen i samband med att den medlemssökandes program 
godkänns som del i MCS:s artistförmedling.

Passivt medlemskap innebär att man är medlem i MCS men utan att bidra med program i MCSs 
artistförmedling. Avgiften för detta är lägre än för aktivt medlemskap.

Stödmedlemskap
Stödmedlem i MCS kan den bli, som med ekonomiska resurser vill stödja det fria musiklivet. 
Stödmedlem äger inte rösträtt på MCS årsmöte (ordinarie eller extra). I övrigt åtnjuter 



stödmedlem tillgång till MCS:s verksamhet samt rabatter och förmåner i enlighet med vad 
styrelsen beslutar.

Medlemsansökan
Ansökan om medlemskap görs skriftligt till styrelsen, som sedan efter granskning godkänner 
eller avslår ansökan. Medlemskapet träder i kraft när medlemsavgiften betalats och är giltigt ett 
år i taget.

§ 4.2 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Varje medlem har en röst vardera.
Varje medlem
– har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
– har rätt till information om föreningens angelägenheter,
– skall följa föreningens stadgar och de beslut som fattas av föreningen,
– skall betala medlemsavgift senast den 31 mars samt de övriga avgifter som beslutats av 
föreningen.

§4.3 UTESLUTNING
Medlem som motarbetar eller skadar Musikcentrum Syds intressen kan tillfälligt uteslutas av 
styrelsen. Uteslutningen fastställs slutligen av årsmötet. Utesluten medlem kan beviljas 
återinträde.

§ 5. PROGRAMANSVAR och FÖRMEDLING Varje medlem är själv juridiskt, konstnärligt och 
ideologiskt ansvarig för sin produktion.

Förmedlingen är tidsbegränsad till högst en period, vars längd (lika för alla medlemmar) bestäms 
av årsmötet. Om medlem önskar kvarstå i förmedlingen efter periodens utgång måste en 
förfrågan inges. Alla medverkande i programmet bör vara medlemmar i MCS, undantag från detta 
beslutas av styrelsen.

§ 6. LOKAL VERKSAMHET Styrelsen kan, om man anser att behov och underlag finns, bilda 
lokala kontor samt även välja att anställa verksamhetsledare för dessa. Verksamhetsledarna 
adjungeras till styrelsemöten vid behov. Lokala arbetsutskott leder det Lokala kontorets arbete 
och består av därtill utsedda styrelseledamöter (där så är möjligt med lokal förankring) samt 
verksamhetsledare.

§ 7. ÅRSMÖTET
Årsmötet är MCS:s högsta beslutande organ. Kallelse till årsmötet skall ske senast 5 veckor före
mötesdatum. Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före utgången av mars månad. Kallelse till 
ordinarie årsmöte skall innehålla förslag till dagordning samt eventuella förslag till 
stadgeändring. Förslag till verksamhetsberättelse, räkenskapsberättelse, revisionsberättelse samt 
valberedningens förslag skall senast en vecka innan mötet finnas tillgängligt för medlemmarna.
Ordinarie årsmöte skall:
* Pröva om mötet är behörigen utlyst 
* Fastställa dagordningen 
* Fastställa röstlängd. 
* Välja ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet.
* Granska verksamhetsberättelse, räkenskapsberättelse och revisionsberättelse.
* Pröva frågan om ansvarsfrihet.
* Välja ordförande samt ledamöter till styrelsen.
* Välja en revisor samt revisorssuppleant.



* Välja en valberedning om minst tre personer, varav en utses till sammankallande.
* Fastställa medlemsavgifter och styrelsearvoden.
* Besluta om behörigen inkomna motioner.
* Besluta i övriga ärenden som kan uppkomma.

Varje aktiv eller passiv medlem som erlagt medlemsavgift för året äger rösträtt på årsmötet. Vid 
årsmötet kan medlem även rösta genom fullmakt.

Varje medlem äger rätt att inkomma med motioner till årsmötet. Dessa skall inkomma senast tre 
(3) veckor innan årsmöte och göras tillgängliga för medlemmarna senast en (1) vecka innan 
årsmötet.

Extra årsmöte skall hållas när styrelsen, revisorerna eller minst en fjärdedel av medlemmarna 
begär detta. Kallelse skall utgå senast 14 dagar före mötesdatum. Extra årsmöte kan uppta samma 
ärenden som ordinarie årsmöte.

§ 8 VALBARHET
Valbar till styrelsen och valberedningen är fysisk person som är medlem i föreningen. Anställd
av föreningen är icke valbar.

§ 9. STYRELSEN
Styrelsen består av minst ordförande samt 4 ledamöter. Förutom ordförande, som väljs av 
årsmötet, konstituerar sig styrelsen själv.
Valberedningen ska i sitt arbete väga in behov av förnyelse i styrelsen och i övrigt verka för en 
styrelsesammansättning som uppvisar bredd vad gäller genrehärkomst, kompetens, ålder samt 
lokal förankring. Styrelsen skall så långt det är möjligt bestå av individer av olika 
könstillhörighet. Styrelsen handlägger och beslutar i frågor som rör löpande ekonomiska 
ärenden, arrangemang och medverkan i arrangemang, samt andra ärenden som inte är av 
principiell natur. Styrelsen skall inom ramen för dessa stadgar svara för föreningens verksamhet 
enligt av årsmötet fastställda planer och beslut, samt i övrigt verka för medlemmarnas intressen. 
Det åligger styrelsen att ansvara för och förvalta föreningens medel, tillställa revisorerna 
räkenskaper och protokoll samt förbereda årsmöten. Styrelsen skall aktivt stödja medlemmars 
engagemang för att förverkliga föreningens ändamål.
Styrelsen sammankallar till årsmöte.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande och beslut fattas med 
enkel majoritet, vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen sammanträder när så 
erfordras eller när medlem så begär, dock minst 4 gånger per verksamhetsår.

§ 10. FIRMATECKNING
Firmatecknare utses av styrelsen på det sätt styrelsen finner lämpligt.

§ 11. VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR MCSs verksamhets- och räkenskapsår löper under 
tiden 1/1-31/12.

§ 12. REVISORER
1. Revisorerna består av två ordinarie revisorer och en suppleant. En av revisorerna bör vara 
auktoriserad.
2. Revisorerna granskar föreningens verksamhet och räkenskaper och väcker frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen vid årsmöte.
3. Revisorerna kan kalla till extra årsmöte.

§ 13. VALBEREDNING
Valberedningen ska bestå av minst 3 ledamöter varav en är sammankallande.



 

§ 14. STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar skall ske genom enkelt majoritetsbeslut av två på varandra följande 
årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie. Ändringsförslag skall bifogas kallelsen.
Under 2014 kan stadgarna ändras med 2/3 majoritet på ett (1) årsmöte.

§ 15. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Vid upplösning tillfaller MCS:s eventuella tillgångar det ändamål varom det avslutande mötet 
beslutar. Upplösning av föreningen beslutas med enkel majoritet på två på varandra följande 
årsmöten, varav ett skall vara ordinarie.

Stadgarna antogs för första gången den 9/9 2013.


