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Kapitel 1 – Allmänt
§ 1.1 Kvinnokören Embla (föreningen) har som ändamål att främja kvinnokörsången vid Luleå Tekniska
Universitet.
§ 1.2 Föreningen har sitt säte i Luleå.

Kapitel 2 – Medlemskap
§ 2.1 Sökande av medlemskap i föreningen står alla öppet som har ett intresse för kvinnokörsång. För
deltagande i kören ska den sökande uppfylla kraven som ställs av körledaren. Vid uteblivande av
körledaren ska repertoarkommittén överta körledarens ansvar.
§ 2.2 Medlemskap erhålls när man erlägger medlemsavgift.
§ 2.3 Styrelsen äger rätt att upphäva medlemskap då någon medlem skadar föreningen eller uppvisar
bristande engagemang.

Kapitel 3 – Räkenskaper
§ 3.1 Över föreningens verksamhet skall räkenskaper föras.
§ 3.2 Föreningens likvida medel skall hållas insatta på bankkonto. Förutom vid nödvändigt handhavande.
§ 3.3 Räkenskapsåret och verksamhetsåret skall omfatta tiden 1/7 – 30/6 påföljande år.

Kapitel 4 – Styrelsen
§ 4.1 Styrelsen skall bestå av en (1) ordförande, en (1) vice ordförande, en (1) kassör, en (1) sekreterare
och en (1) notansvarig. Utöver dessa kan en till tre (1-3) extra ordinarie ledamöter väljas.
§ 4.2 Styrelsens mandatperiod är ett (1) verksamhetsår. Val av styrelsemedlemmar sker varje årsstämma.
Vid vakant post sker fyllnadsval på höststämma.
§ 4.3 Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet, dess tillgångar samt är föreningens ansikte utåt.
Styrelsen verkställer även föreningsstämmans beslut.
§ 4.4 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. För beslutsmässighet krävs att en majoritet är
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 4.5 Styrelsen ska för varje år avge verksamhetsberättelse och redogörelse för räkenskaperna.

Kapitel 5 – Företrädare
§ 5.1 Föreningens företräds av ordföranden och kassör, var för sig.
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Kapitel 6 – Valberedningen
§ 6.1 Det åligger valberedningen att inför årsmötet avge förslag till styrelse för kommande verksamhetsår,
jämte förslag till revisorer och repertoarkommitté.
Förslaget presenteras i samband med kallelsen till årsmötet. Valberedningen ansvarar även för att på
höststämman (höstens föreningsstämma) avge förslag ny valberedning.

Kapitel 7 – Repertoarkommitté
§ 7.1 Repertoarkommittén skall bestå av noll (0) till fyra (4) körmedlemmar utöver notansvarig och
körledare.
§ 7.2 Det åligger repertoarkommittén att bestämma körens repertoar och därmed verka som konstnärlig
ledning.
§ 7.3 Mandatperioden för repertoarkommittén är ett (1) år. Val av repertoarkommitté för nästkommande
verksamhetsår sker vid årsstämma. Eventuella fyllnadsval sker på höststämma.

Kapitel 8 – Föreningsstämma
§ 8.1 Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman som tillsätter styrelse, revisorer,
valberedning och eventuellt övriga organ för särskilda uppgifter.
§ 8.2 Föreningsstämma skall hållas en gång per termin; höststämma under höstterminen och årsmöte
under vårterminen. Höststämman skall hållas senast fem månader efter verksamhetsårets utgång på tid
och plats som styrelsen bestämmer.
§ 8.3 Extra föreningsstämma hålles då styrelsen finner det nödvändigt eller då minst en tredjedel (1/3) av
medlemmarna begär det hos styrelsen.
§ 8.4 För att föreningsstämma skall vara behörig krävs att kallelse till stämma jämte förslag till
dagordning meddelas medlemmarna i samband med övning och via föreningens övriga informationsvägar
senast fjorton (14) dagar före tidpunkten för stämman, samt att minst hälften av körmedlemmarna är
närvarande.
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§ 8.5 Vid höststämman skall följande punkter behandlas:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.
4.
4.1
5.
6.

Inledande formalia
Stämmans öppnande
Upptagande av närvaro
Adjungeringar
Val av stämordförande
Val av stämsekreterare
Val av två (2) justerare, tillika rösträknare
Mötets behörighet
Fastställande av dagordning
Styrelsen och revisor informerar
Verksamhets- och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår
Revisionsberättelse
Ansvarsfrihet
Fråga om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse
Propositioner och motioner
Val
Fyllnadsval
Övriga frågor
Stämmans avslutande

§ 8.6 Vid årsmötet skall följande punkter behandlas
1.

Inledande formalia

1.1 Stämmans öppnande
1.2 Upptagande av närvaro
1.3 Adjungeringar
1.4 Val av stämordförande
1.5 Val av stämsekreterare
1.6 Val av två (2) justerare, tillika rösträknare
1.7 Mötets behörighet
1.8 Fastställande av dagordning
2.

Styrelsen informerar

2.1 Preliminär verksamhets- och ekonomisk berättelse
2.2 Verksamhetsplan
2.3
3.
3.1
3.2
3.3

Budget
Beslut
Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår
Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
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4.

Propositioner och motioner

5. Val
5.1 Val av styrelse för nästkommande verksamhetsår
5.2 Val av revisorer
5.3 Val av repertoarkommitté
6

Övriga frågor

7

Stämmans avslutande

Kapitel 9 – Rösträtt
§ 9.1 Varje medlem äger en (1) röst. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Kapitel 10 – Revision
§ 10.1 För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utser föreningen en till två
(1-2) revisorer. En revisor är intern och en extern.

Kapitel 11 – Fyllnadsval
§ 11.1 Fyllnadsval till styrelseledamöter skall ske på höststämma eller extra föreningsstämma.
§ 11.2 Fyllnadsval till obligatoriska poster inom styrelse kan ske. Då skall föreningens medlemmar
meddelas i samband med övning och via föreningens övriga informationsvägar senast två (2) veckor
innan stämman.

Kapitel 12 – Stadgeändring
§ 12.1 Stadgeändring kan endast göras på stämma och förslag därom skall för att behandlas ha inkommit
till styrelsen samt delgivits körens medlemmar senast sju (7) dagar före tidpunkten för stämma.
§ 12.2 För att ändring av stadga skall vara giltig krävs att minst två tredjedelar (2/3) av de närvarande
medlemmarna bifaller förslaget.

Kapitel 13 – Upplösning
§ 13.1 Föreningen upplöses om beslut därom fattas på två (2) av varandra följande föreningsstämmor. För
att beslutet ska gälla erfordras dessutom att minst fyra femtedelar (4/5) av avgivna röster vid varje
stämma röstat för upplösning.
§ 13.2 Föreningsstämman skall utse styrelse för perioden mellan de båda föreningsstämmorna samt utse
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likvidatorer.
§ 13.3 Eventuell kassa skall vid föreningens upplösning sparas i två (2) år för att användas till en
eventuell liknande förening. Om kassan efter två (2) år ej kommit till användning skall den skänkas till
välgörande ändamål.
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