§ 1 Föreningens ﬁrma

Föreningens firma är Stockholms Gaykör.

§ 2 Ändamål

Stockholms Gaykör (kören) är en ideell förening (föreningen). Kören är en manskör och har
som mål att utvecklas musikaliskt och bygga upp en bred repertoar av såväl svensk som
utländsk körmusik, samt att inom sig stärka en gruppidentitet som bygger på allas lika värde
oavsett sexuell läggning. Kören vill genom offentliga framträdanden främja den svenska
gaykulturen och även bidra till att stärka den internationella gaykulturen. Föreningen ska
vara politiskt och religiöst fristående.
Medlemskap i föreningen ska vara utvecklande för medlemmarnas sångförmåga, musikalitet
och scenvana samt skapa förutsättningar för enskilda medlemmars att stärka sin identitet
inom gaykulturen. Medlemmarna ska ges möjlighet att skapa nya kontakter genom utbyte
med andra körer, resor eller annat körengagemang.

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 4 Medlemskap

Varje enskild person med intresse för körsång och som vill bidra till föreningens ändamål
enligt § 2 kan bli medlem i föreningen.
Medlemskap i föreningen innebär i första hand aktivt medlemskap vilket innebär aktivt
deltagande i körens verksamhet. Föreningen har fyra medlemsformer: aktiv, vilande, stödoch hedersmedlem:
● Aktivt medlemskap beviljas av styrelsen efter musikaliskt godkännande av körledaren.
● Vilande medlemskap beviljas av styrelsen till en aktiv medlem som önskar göra ett
tidsbegränsat uppehåll under en termin, dock högst två terminer i rad.
● Stödmedlemskap beviljas automatiskt för den som anmäler detta till styrelsen för att
stödja körens ändamål. Förmåner för stödmedlemmar fastställs av styrelsen.
● Hedersmedlem kan på styrelsens förslag beviljas av årsmötet till en medlem som på ett
framstående sätt har verkat för föreningens ändamål. För detta krävs minst 2/3 majoritet
för beslut.
Stöd- och vilande medlemskap berättigar inte till deltagande i repetitioner eller
framträdanden. Stödmedlem har inte närvaro- eller rösträtt vid körens års- och
medlemsmöte.

§ 5 Styrelsen

Styrelsens ordförande väljs av årsmötet för en period om ett år. Styrelsen består utöver
ordförande av minst fyra och högst sex ordinarie ledamöter samt minst en och högst tre
suppleanter. Ordinarie ledamöter väljs för en period om två år omlott, suppleant(er) väljs för
en period om ett år. Endast föreningens aktiva medlemmar kan väljas in i styrelsen.
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Styrelsen konstituerar sig vid det första styrelsesammanträdet efter årsmötet, varvid följande
styrelseposter ska besättas:
● vice ordförande
● sekreterare,
● kassör,
● PR- och kommunikationsansvarig,
● samt styrelsens ledamot i programgruppen.
Den ordinarie styrelsemedlem eller suppleant som under sin mandatperiod begär vilande
medlemskap enligt § 4 behåller sitt förtroendeuppdrag och ansvar som styrelsemedlem.
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.
Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen
ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter
och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.
Varje terminsstart tar styrelsen beslut om genomförande av programgruppens förslag till
program, planering och budget för innevarande termins konserter och andra framträdanden.
Styrelsen utser körens pianist eller ackompanjatör. För att handlägga arbetsuppgifter som en
följd av planeringen av körens verksamhet eller beslut från årsmötet kan styrelsen inom eller
utom sig utse funktionärer eller arbetsgrupper.
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av dess ordinarie ledamöter är närvarande.
Suppleanterna ska kallas till styrelsens sammanträden men äger beslutsrätt endast i det fall
suppleanten ersätter frånvarande ordinarie styrelseledamot. Beslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som företrädes av sammanträdets ordförande.
Styrelsen ska sammanträda minst två gånger varje termin. Extra styrelsesammanträde ska
hållas om minst hälften av dess ordinarie ledamöter så önskar. Styrelsen får fatta beslut per
capsulam i ett ärende som inte kan vänta till nästkommande styrelsemöte för beslut.
När särskild anledning föreligger har körledaren, revisorer och valberedningen rätt att
närvara vid styrelsens sammanträden, dock utan rösträtt.

§ 6 Verksamhetsår och ﬁrmateckning

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår och
verksamheter planeras årsvis vad gäller budget och körens aktiviteter. Körens musikaliska
programplanering sker terminsvis (vår- och hösttermin).
Föreningens firma tecknas av ordförande, kassör eller den som styrelsen därtill utser var för
sig.
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§ 7 Körledaren

Körledaren utses av styrelsen. Körledaren ansvarar för körens konstnärliga standard och
utveckling och har till uppgift att leda körens repetitioner och framträdanden.
Programgruppens förslag till repertoar samt terminens konserter och andra framträdanden
ska godkännas av körledaren före genomförandet.

§ 8 Programgruppen
Programgruppen väljs av årsmötet och ska, utöver den av styrelsen utsedda ledamot, bestå av
minst fyra ledamöter med jämn representation mellan körstämmorna. Ledamöterna väljs för
en period om två år med val av två ledamöter varje år. Programgruppen väljer inom sig en
sammankallande som har ansvar för att samordna programgruppens arbete.
Styrelsen har rätt att inom föreningen, utöver styrelsens ledamot, utse ledamöter till
programgruppen i det fall att någon ledamot under pågående termin väljer att lämna sitt
uppdrag eller för att säkerställa en jämn representation mellan körstämmorna.
Programgruppen ansvarar för en terminsvis programplanering av körens repertoar och det
konstnärliga arbetets inriktning i samråd med körledaren.
Programgruppen har till uppgift att, i samråd med körledaren och styrelsen, terminsvis
planera och upprätta program och budget för konserter och andra framträdanden.
Programgruppen bör i förekommande fall samverka med andra av styrelsen utsedda
arbetsgrupper eller funktionärer.

§ 9 Funk onärer

Föreningens revisorer väljs av årsmötet och ska bestå av minst en och högst två ordinarie
ledamöter, samt en suppleant. Ledamöterna och suppleant väljs för en period om ett år.
Föreningens valberedning väljs av årsmötet och ska bestå av minst två och högst tre ordinarie
ledamöter, varav en sammankallande samt en suppleant. Ledamöterna väljs för en period om
två år omlott, suppleant väljs för en period om ett år.
Vid terminsstarten utser varje körstämma inom sig en stämledare och en vice stämledare.
Stämledaren ansvarar för administration av respektive körstämmas medlemmars närvaro vid
körens olika aktiviteter samt planering av respektive körstämmas egna repetitioner.

§ 10 Årsmöte

Föreningens årsmöte ska hållas årligen före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet ska
vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötet och innehålla dagordning,
verksamhetsberättelse, årsredovisning, inkomna motioner med styrelsens yttrande över
dessa samt i förekommande fall valberedningens förslag. Motioner till årsmötet ska,
skriftligen eller via e-post, vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.
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Vid årsmötet ska dagordningen innehålla följande punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justerare tillika rösträknare
Fråga om mötets behöriga utlysande
Godkännande av dagordningen
Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelsen
Föredragning och fastställande av balans- och resultaträkning
Föredragning och godkännande av revisionsberättelsen
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut om styrelsens förslag till budget och termins- och medlemsavgifter
Val av ordförande för tiden fram till nästa årsmöte
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av programgrupp för tiden fram till nästa årsmöte
Beslut om omedelbar justering av punkter 13–15
Val av revisorer och suppleant
Val av valberedning och suppleant
Motioner
Övriga frågor
Mötets avslutande

§ 11 Extra medlemsmöte

Extra medlemsmöte ska hållas ifall föreningens styrelse eller revisorer finner att det är
nödvändigt eller om 1/4 av föreningens aktiva medlemmar så begär. Av begäran ska framgå
det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla.
På ett extra medlemsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. Extra
medlemsmöte ska hållas inom 30 dagar efter begäran har kommit in till styrelsen. Kallelse
och dagordning ska vara medlemmarna tillhanda senast sju dagar före det extra inkallade
medlemsmötet.

§ 12 Röstning

Röstberättigad till föreningens årsmöte och medlemsmöte är endast den aktiva och vilande
medlem som fullgjort sina förpliktelser mot kören. Röstning av ombud med fullmakt för
frånvarande medlem är tillåten. Endast röstberättigad medlem kan vara ombud och får då
bara företräda en medlem.
Beslut fattas med enkel majoritet om inget annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal
äger årsmötets eller medlemsmötets ordförande utslagsröst utom i fråga om val, då valets
utgång bestäms genom lottning.
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§ 13 Avgi och omkostnader

Terminsavgift för aktiv medlem, vilande medlem samt medlemsavgift för stödmedlemmar
fastställs av årsmötet.
Den som inte betalat medlemsavgift för innevarande termin saknar rätt att utöva sina
rättigheter som medlem tills dess att avgiften är betald. Hedersmedlem betalar inte någon
medlemsavgift. Styrelsen har rätt att i undantagsfall, efter begäran, justera termins- eller
medlemsavgiften för en medlem.
Eventuellt tillkommande kostnader för resor, seminarier, konserter eller liknande hanteras i
särskild ordning enligt det styrelsen har föreskrivit för dessa.

§ 14 Medlems skyldigheter

Alla medlemmar är skyldiga att följa dessa stadgar och de av årsmötet eller styrelsen
utfärdade tillkommande bestämmelser och föreskrifter.
Medlemskapet i föreningen innebär i första hand aktivt medlemskap vilket innebär en
intensiv arbetsgemenskap och tät social samvaro genom aktivt deltagande i körens
verksamhet och framträdanden. Detta innebär att enskild medlem måste ta ett personligt
ansvar för sin medverkan och bland annat uttrycka detta ansvar genom
● att endast i trängande fall utebli från körens repetitioner och gemensamma aktiviteter,
● att noga hålla utsatta tider,
● att individuellt eller i grupp arbeta ikapp brister i repertoarkunskap,
● att aktivt bidra till körens aktiviteter som konserter, framträdande, resor o. dyl.
● att aktivt bidra till gemensam trivsel.
Förhinder anmäls i första hand till stämledaren och i andra hand till körledaren.
Eventuella kläder eller annan rekvisita som medlem erhållit är, om inte bestämt på annat
sätt, körens egendom och ska förvaltas på sådant sätt att skada inte uppkommer. Då
medlemskap upphör ska sådant återlämnas till kören.

§ 15 Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar kan lämnas i en motion från medlem eller från styrelsen
på årsmöte. För ändring fordras beslut med minst 2/3 majoritet. Ändring träder i kraft i
samband med årsmötets avslutande.

§ 16 U räde ur föreningen

En aktiv eller vilande medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen eller via
e-post anmäla detta till styrelsen senast 15 dagar efter terminens första repetition. En
stödmedlem som önskar utträda föreningen ska skriftligen eller via e-post anmäla detta till
styrelsen före januari månads utgång.
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Betalda termins-, medlemsavgift eller andra omkostnader återbetalas inte i det fall en
medlem har begärt utträde under en pågående termin eller kalenderår.

§ 17 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den motarbetat
föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
En medlem som trots påminnelser låter blir att betala terminsavgift för innevarande termin
eller medlemsavgift för innevarande kalenderår anses ha utträtt ur föreningen 30 dagar efter
det att termins- eller medlemsavgiften förfallit till betalning och utesluts ur föreningen.
Styrelsen har rätt att fatta beslut om uteslutning av en medlem. Beslutet får inte avgöras
förrän medlem fått ta del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.
Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom den av
styrelsen angiven tidsramen, dock minst sju dagar. I förekommande fall kan styrelsen
konsultera körledaren innan beslut om uteslutning fattas. I beslutet ska skälen för
uteslutning redovisas. Beslutet ska vara den berörde tillhanda inom sju dagar efter att
beslutet har fattats.
Betalda termins-, medlemsavgifter eller andra omkostnader återbetalas inte i det fall en
medlem blir utesluten under en pågående termin eller kalenderår.

§ 18 Upplösning

För beslut om upplösning av kören krävs två på varandra följande medlemsmöten med minst
en månads mellanrum. På det andra medlemsmötet krävs minst 2/3 majoritet för beslut om
upplösning samt beslut med enkel majoritet om vilket ändamål körens återstående tillgångar
ska tillfalla. Vidare fattas beslut om styrelsen ska ges i uppdrag att förstöra
medlemsförteckning och övriga handlingar.
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