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Stadgar för Stockholmspolisens Musikkår 
 
1. Musikkårens ändamål 

Musikkårens ändamål är 
- att bedriva övningar med i huvudsak blåsorkester 
 
- att utföra musik på begäran av polisledningen 
 
- att utföra musik också vid andra tillfällen när det är förenligt med  
  musikkårens och poliskårens intressen och goda anseende 
 
- att stimulera intresset för musik inom polismyndigheten. 
 

2. Medlemskap 
Som aktiv medlem kan antas varje anställd inom polismyndigheten efter beslut av styrelsen. Även 
annan kan antas som medlem efter förslag av styrelsen och beslut av musikkåren. Aktiv medlem 
får kvarstå även efter pensionering. 
 
Som villkor för aktivt medlemskap gäller att den sökande har goda kunskaper på sitt instrument 
och att han godkänts av dirigenten. 
 
Intresserad person kan antas som passiv medlem efter beslut av styrelsen. Sådan medlem får inte 
delta i beslut eller tillhöra styrelsen. Den som på ett särskilt förtjänstfullt sätt arbetat för kårens 
utveckling och bestånd kan väljas till hedersledamot efter förslag av styrelsen och beslut av 
musikkåren. 
 

3. Avgifter 
Medlemsavgiftens storlek beslutas varje år av årsmötet. Pensionerad medlem är befriad från 
medlemsavgift. Avgiften för passiv medlem beslutas också av årsmötet. Hedersledamot erlägger 
ingen medlemsavgift. Inbetalda avgifter återbetalas inte. 
 

4. Sammanträden 
Årsmöte skall hållas senast i februari månad. Obligatoriska punkter på dagordningen framgår av 
bilaga 1. Kallelse till årsmötet skall ske minst 3 veckor före sammanträdesdagen. Extra 
sammanträde skall sammankallas efter beslut av styrelsen eller om minst fem medlemmar 
skriftligen begär det. Sådant sammanträde skall hållas inom en månad från den dag skrivelsen 
inkom till styrelsen. 
 
Motioner skall inlämnas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet. Motion till extra sammanträde 
skall vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar före sammanträdet. 
 

5. Styrelsen 
Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ledamot samt en 
suppleant. Årsmötet väljer varje år ordförande, fyra ledamöter och suppleant. Styrelsen avgör 
inom sig hur uppgifterna skall fördelas mellan ledamöterna. Styrelsen är beslutsmässig då minst 
tre styrelsemedlemmar är närvarande. 
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6. Kårens egendom 
Styrelsen är ansvarig för kårens egendom. Kårens medel skall användas till kårens verksamhet. 
Kontanta medel skall göras räntebärande i bank. Ordföranden jämte en styrelsemedlem tecknar 
musikkåren. 
 

7. Revision 
Musikkårens förvaltning skall varje är granskas av två revisorer. Dessa utses av årsmötet för två 
kalenderår på sådant sätt att en av dem utses varje år. Varje årsmöte väljer en revisorssuppleant. 
 

8. Omröstning 
Vid omröstning inom kåren gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening. 
Röstning genom fullmakt är inte tillåten. 
 
Kåren är beslutsmässig när minst hälften av medlemmarna är närvarande. Beslut fattas genom 
öppen omröstning. Vid val skall sluten omröstning äga rum om någon begär det. 
 

9. Uteslutning 
Medlem kan uteslutas om han uppträder på ett för kåren vanhedrande sätt. Beslut fattas av kåren 
efter förslag av styrelsen. 
 

10. Kårens märken och standar 
Kårens märken består av: 
 
- 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. 
 
- Hedersledamotsmärke som tilldelas hedersledamot. 
 

11. Kårens upplösning 
Musikkåren kan upplösas efter beslut av kåren vid två sammanträden varav ett skall vara 
ordinarie årsmöte. Sådant beslut måste fattas med 9/10 majoritet. Om kåren upplöses beslutar 
sista mötet hur kårens tillgångar skall användas. 
 

12. Ändring av dessa stadgar 
Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas vid två sammanträden varav ett skall vara 
ordinarie årsmöte. För sådant beslut krävs 2/3 majoritet. 
 
 

 
 

 
För styrelsen 2002-04-06 
 
 

 
 
 
Torbjörn Swedin 
Sekreterare
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Bilaga 1 

 
 
Obligatoriska punkter på dagordningen vid kårens årsmöten. 
 
1. Mötet öppnas 

 
2. Dagordningen fastställs 

 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

 
5. Fråga om mötet är behörigen utlyst 

 
6. Redovisning av styrelsens förvaltning 

- verksamhetsberättelse 
- kassarapport 
- revisionsberättelse 
 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 

8. Val av styrelse och övriga funktionärer 
 

9. Motioner 
 

10. Fastställande av medlemsavgift 
 

11. Övriga frågor 
 

12. Årsmötet avslutas 

 


