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Stadgar för Polisens Musikkår Region Stockholm 

Bildad 1936 
 

 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER  
 

1 § Ändamål 

Föreningens (musikkårens) ändamål är 

• att bedriva verksamhet med i huvudsak blåsorkester (musikkår) eller andra blåsmusikensembler. 

• att utföra musik på begäran av polisledningen 

• att utföra musik också vid andra tillfällen när det är förenligt med föreningens och polisens intressen och goda 

  anseende 

• att stimulera intresset för musik, särskilt blåsmusik, inom polismyndigheten. 

 

2 § Sammansättning 

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. 

 

3 § Beslutande organ 

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. 

 

4 § Firmateckning  

Föreningens firma tecknas av ordförande och en styrelseledamot i förening. 

 

5 § Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. 

 

6 § Stadgetolkning 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts 

frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.  

 

7 § Skiljeklausul 

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan 

särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande 

kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman 

man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare delas lika mellan parterna. 

 

8 § Stadgeändring 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 

av antalet avgivna röster.  

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 

 

9 § Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav 

ett ska vara årsmöte, med minst 9/10 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses beslutar sista mötet hur 

tillgångarna skall användas. 
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FÖRENINGENS MEDLEMMAR 
 

10 § Medlemskap 

Som villkor för aktivt medlemskap gäller att den sökande har goda kunskaper på sitt instrument och har godkänts av 

dirigenten (motsv.). 

 

Som aktiv medlem kan antas alla som uppfyller villkoret, efter förslag av styrelsen och fastställande på årsmötet. 

 

Intresserad person kan antas som passiv medlem efter beslut av styrelsen. Sådan medlem får inte delta i beslut eller 

tillhöra styrelsen.  

Som passiv medlem räknas även medlem som av hälso- eller åldersskäl inte längre medverkar på repetitioner eller 

konserter.  

Den som på ett särskilt förtjänstfullt sätt arbetat för föreningens utveckling och bestånd kan väljas till hedersmedlem 

efter förslag av styrelsen och beslut av medlemmarna. 

 

11 § Utträde 

Medlem som slutar i musikkåren av andra skäl än hälso- eller åldersskäl, alternativt utesluts enligt reglerna i § 12, 

utträder automatiskt ut föreningen. Återinträde som passiv medlem kan ske om så begärs och godkänns. 

 

12 § Uteslutning 

Medlem kan uteslutas som inte respekterar grundläggande demokratiska principer, eller alla människors 

likaberättigande, eller som vanhedrar musikkåren på vilket sätt det än må vara. 

 

Beslut fattas av medlemmarna efter förslag av styrelsen. 

Mötet skall vara utlyst 7 dagar före. 

Medlemmen skall skriftligen informeras om mötets syfte och beredas utrymme att föra sin talan inför styrelsen. 

 

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter  

Medlem 

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna 

• har rätt till information om föreningens angelägenheter 

• skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan  

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen 

• skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen 

 

14 § Avgifter 

Medlemsavgiftens storlek beslutas varje år av årsmötet.  

Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift. Inbetalda avgifter återbetalas inte.  

 

15 § Medlemsmöte 

Styrelsen kan samla till medlemsmöte/information i samband med repetition utan särskilt varsel. Sådant möte är enbart 

rådgivande för styrelsen, dock måste minst hälften av medlemmarna vara närvarande vid rådgivande beslut. 

Enskild medlem kan begära ett medlemsmöte i en särskild fråga och styrelsen avgör om frågan skall tas upp och på 

vilket sätt. 

 

16 § Musikkårens märken och standar 

- Medlemsmärke, som varje medlem får bära. 

- 10 respektive 25 årsmärken, vilka efter beslut av styrelsen tilldelas den som varit medlem i 10 respektive 25 år. 

- Standar, som utdelas efter beslut av styrelsen. 

- Hedersmedlemsmärke som tilldelas hedersmedlem. 
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ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE 
 

17 § Tidpunkt, kallelse 

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som 

styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna på 

följande sätt: via e-post, anslag i klubblokalen samt hemsidan. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller 

sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess 

medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, samt 

styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en 

vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 

 

18 § Förslag till motioner att behandlas av årsmöte 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen 

tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 

 

19 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt  

Medlem som har betalt medlemsavgiften senast före mötet och som under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på 

möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och 

förslagsrätt på mötet. Passiv medlem har endast yttranderätt.  

 

20 § Beslutsförhet 

Föreningen är beslutsmässig när minst hälften av medlemmarna är närvarande. 

 

21 § Beslut och omröstning 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 

Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel 

majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att 

den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna 

röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser 

val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är 

ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med 

klubbslag. 

 

22 § Valbarhet 

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.  

 

23 § Ärenden vid årsmötet 

Vid årsmötet skall obligatoriska punkter enligt Bilaga 1 behandlas och protokollföras. 

 

24 § Extra årsmöte 

Extra årsmöte skall sammankallas efter beslut av styrelsen. Kallelse skall ske senast 7 dagar innan mötet.  

Om minst fem medlemmar eller revisor skriftligen begär det skall extra årsmöte hållas. Mötet skall hållas inom en 

månad från den dag skrivelsen inkom till styrelsen. Extra årsmöte får endast behandla ärende/ärenden som föranlett 

mötet. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §16 och §17. 

Motion i ärendet inlämnas senast 5 dagar före mötet. 
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VALBEREDNINGEN 
 

25 § Sammansättning, åligganden 

Valberedningen består av minst två ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen skall 

senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa 

mandattid. Det åligger även valberedningen att informera sig om hur styrelsen fungerar under verksamhetsåret samt 

om hur de enskilda i styrelsen bidrar till och fungerar i styrelsearbetet. 

 

REVISORER 
 

26 § Revision 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga 

handlingar. Revisor skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att 

granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall 

granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen 

överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. Revisorer utses av årsmötet för två kalenderår på sådant 

sätt att en av dem utses varje år. Varje årsmöte väljer en revisorssuppleant. 

 

STYRELSEN 

 
27 § Sammansättning 

Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och två ledamöter samt två suppleanter. 

Ordförande väljs på ett år, övriga på två år. Mandatperioderna bör i görligaste mån gå omlott så att inte hela styrelsen 

byts ut vid samma tillfälle. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, 

sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan 

ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till 

befattning inom styrelsen.  

 

28 § Styrelsens åligganden 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. 

Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt 

tillvarata medlemmarnas intressen.  

Det åligger styrelsen särskilt att 

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas 

• verkställa av årsmötet fattade beslut 

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen 

• ansvara för och förvalta föreningens egendom och medel på ett sätt som inte riskerar föreningens tillgångar 

• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 § 

• förbereda årsmöte 

 

29 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning 

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen 

är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst tre ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att 

minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom 

mailkontakt eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det 

närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av 

mötesordförande och protokollförande. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. 

Reservation med motivation skall inlämnas skriftligt, senast en vecka efter mötet, av den/de som reserverat sig mot 

beslutet och tillföras protokollet. (Sådan reservation innebär att man inte är juridiskt ansvarig för beslutet) 
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Bilaga 1. 

Obligatoriska punkter vid årsmöte i föreningen Polisens Musikkår Region Stockholm  

 

1. Mötets öppnande 

 

2. Fastställande av dagordning. 

 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

 

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

 

6. Redovisning av styrelsens förvaltning 

- verksamhetsberättelse 

- kassarapport 

- revisionsberättelse 

- fastställande av resultat och balansräkning 

 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

 

8. Styrelsens förslag (i förekommande fall) 

 

9. Inkomna motioner (i förekommande fall) 

 

10. Val av styrelse och övriga funktionärer 

- Styrelse 

  >  Ordförande på 1 år 

  >  Fem ledamöter (vice ordf. kassör, sekreterare, två ledamöter utses inom styrelsen) 

  >  Två suppleanter 

- Notbibliotekarie samt biträdande notbibliotekarie 

- Materialförvaltare samt biträdande. 

- Uniformsförvaltare samt biträdande. 

- Programråd 

- Podieansvariga 3 st. biträdande utses vid behov 

- Klubbmästare 2 st.  

 

11. Val av revisorer på två år, val sker omlott, samt en revisorssuppleant på ett år. 

 

12. Val av valberedning 

 

13. Fastställande av medlemsavgifter. 

 

14. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 2. 

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet, med ett 

undantag: Om minst ¾ av det totala medlemsantalet är närvarande och minst ¾ av de 

närvarande godkänner det, får fråga tas upp till beslut. Sådant beslut tas med absolut 

majoritet, se § 21 i stadgarna. 

Andra frågor som anmälts är endast för diskussion. 

 

15. Årsmötet avslutas 

 


