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STADGAR FÖR LINKÖPINGS STIFTS KYRKOSÅNGSFÖRBUND
§ 1. Ändamål
a) Linköpings stifts kyrkosångsförbund är en organisation inom Svenska Kyrkan, Linköpings
stift, för körsångare, kyrkomusiker, präster och andra som är intresserade av kyrkomusik.
b) Förbundets syfte är
- att stärka kyrkomusikens och särskilt körsångens ställning i Svenska kyrkan
- att initiera och vara en pådrivande kraft för den kyrkomusikaliska utvecklingen och förnyelsen i
stiftet
- att vara ett forum för samtal om kyrkomusikaliska och andra frågor som berör körsångare, kyrkomusiker och präster i deras gemensamma uppgift
- att företräda medlemmarnas intressen i dialog med andra kyrkomusikaliska organisationer och
med Svenska kyrkans ledning.
§ 2. Organisation och arbetssätt
a)

Förbundets styrande organ är ombudsmöte och styrelse.

b)

Förbundet är ett regionalt delförbund inom Sveriges Kyrkosångsförbund.

c)

Förbundsordförande är biskopen i Linköpings stift.
§ 3. Medlemskap

a) Medlemskap kan erhållas av kyrkokörer och andra körer samt instrumentalensembler, som
inom Linköpings stift vill tjäna Svenska kyrkan. Medlemskap kan även erhållas av enskild.
b)

Medlemskap erhålles genom inbetalning av fastställd avgift.

c) Medlem i Linköpings stifts kyrkosångsförbund är även medlem i Sveriges Kyrkosångsförbund
§ 4. Ombudsmötet
a) Ombudsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Ombudsmötet sammanträder vartannat år på förbundsstyrelsens kallelse. Denna skall vara utsänd senast en månad före ombudsmötet.
b) Ombudsmötets förhandlingar leds av förbundsordföranden eller vid dennes förfall av
förbundsstyrelsens ordförande.
c) Alla dirigenter är självskrivna ombud på ombudsmötet och varje kör/instrumentalensemble
har dessutom rätt att välja ett ombud. För enskilda medlemmar utses ett ombud för varje fullbordat 10-tal medlemmar. Varje ombud äger en röst.
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d) Förbundsstyrelsens ledamöter har samma rättigheter som ombuden men ska inte delta i beslut
om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen eller vid val av revisorer.
e) Medlem av förbundet, som icke är ombud, har rätt att delta i ombudsmötets överläggningar
men inte i dess beslut.
f) Alla medlemmar äger rätt att inlämna motion till ombudsmötet. Motioner ska insändas skriftligen senast vid tidpunkt som meddelas av förbundsstyrelsen. Ombudsmöte har rätt att besluta
om handläggning av ärende som väcks vid mötet.
g)

Handlingar rörande ombudsmötets sänds till ombuden senast två veckor före mötet.

h) Vid ordinarie ombudsmöte skall minst följande punkter förekomma:
Upprop av ombud.
Val av två personer som tillsammans med ordföranden skall justera ombudsmötets protokoll
Fastställande av föredragningslista
Styrelsens verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelser och beslut om ansvarsfrihet
Behandling av motioner
Val av ordförande i förbundsstyrelsen och tio styrelseledamöter varav tre förbundsdirigenter
Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
Val av valberedning
Fastställande av medlemsavgift
Övriga frågor
i)

Röstning; se § 8
§ 5. Extra ombudsmöte

Extra ombudsmöte utlyses av förbundsstyrelsen när den finner anledning till det.
§ 6. Styrelse
a)

Förbundets löpande angelägenheter handhas av en styrelse.

b) Styrelsen har en mandatperiod på två år och består av ordförande, tio ledamöter (varav en bör
vara under 30 år) varav tre förbundsdirigenter.
c) Ombudsmötet väljer ordförande, förbundsdirigenter och övriga ledamöter. Styrelsen utser
inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
d) Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år.
e)

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

f)

Styrelsen samverkar med Sveriges Kyrkosångsförbund i enlighet med dess stadgar § 6.
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§ 7. Revision
För granskning av förbundets verksamhet och räkenskaper väljs på årsmötet två revisorer och två
revisorsuppleanter. Styrelsen skall senast fyra veckor före ombudsmötet överlämna räkenskaper
med bokslut till revisorerna. Dessa skall senast en vecka före ombudsmötet lämna sin revisionsberättelse till styrelsen.
§ 8. Beslut
När inget annat stadgas gäller enkel majoritet. Sluten omröstning tillämpas då så begärs. Är vid
omröstning röstetalen lika, har ordföranden utslagsröst. Om rösterna utfaller lika vid val med
slutna sedlar eller personval, företas lottning.
§ 9. Stadgeändring
a)

Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid ordinarie ombudsmöte och kräver 2/3 majoritet.

b) Förslag till stadgeändring skall vara utsänd med kallelsen till ombudsmötet för att få behandlas.
§ 10. Upplösning
Upplösning av förbundet kräver att 3/4 av ombuden röstar för en sådan vid två på varandra
följande ombudsmöten, varav ett skall vara ordinarie. Förbundets ekonomiska tillgångar disponeras av det upplösande ombudsmötet för att brukas enligt förbundets ändamål.

_____
Dessa stadgar är fastställda i en första läsning på ombudsmötet 2014-12-04.
_____
Dessa stadgar är slutligen fastställda genom en andra läsning på extra ombudsmöte 2015-09-19.
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