
Militärmusiksamfundet Org.nr 802009-3694 Intern information

Förslag till nya stadgar för MMS 2019

Stadgar för Militärmusiksamfundet – MMS
Org.nr 802009-5694

Samfundet bildades 1965. Stadgarna senast fastställda 201x-xx-xx

§ 1   Namn och ändamål

Militärmusiksamfundet, förkortat MMS, har till ändamål

• att främja intresset för, kännedomen om och utövandet av militärmusik i allmänhet och 
marschmusik i synnerhet,

• att stödja forskning på nämnda områden,

• att samla och åt eftervärlden bevara material som rör militär- och marschmusik,

• att värna om de svenska militärmusiktraditionerna.

Samfundets verksamhetsområde innefattar även militärmusiken närstående områden.

§ 2   Beslutande organ

Om samfundets verksamhet beslutar dess medlemmar i enlighet med dessa stadgar vid 
medlemsmöte, som är årsmöte eller extra möte.

§ 3   Styrelse

Samfundet styrs av en vid årsmötet för två år i sänder vald styrelse, bestående av minst sex 
och högst tolv ledamöter, varav hälften väljs varje år. Mandatperioden löper från det årsmötet 
avslutats till och med årsmötet två år senare. Ordföranden utses av årsmötet på 2 år. Styrelsen 
utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör jämte de övriga befattningshavare som 
anses erforderliga.

Styrelsens säte är Stockholms kommun.

§ 4   Styrelsens funktion

Styrelsen sammanträder, då ordföranden så finner lämpligt eller då minst tre styrelseledamöter
så önskar.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid omröstning 
gäller enkel majoritet om inte annat framgår av dessa stadgar. Vid lika röstetal har ordför-
anden utslagsröst.

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, som ska justeras. Undertecknade protokoll ska 
finnas på papper hos MMS. Därutöver kan protokoll finnas lagrade i elektronisk form.

§ 5   Firmateckning

Samfundets firma tecknas av styrelsen, den eller de ledamöter som styrelsen bestämmer.

§ 6   MMS samlingar

Samfundets samlingar av material som rör militär- och marschmusik ska förvaras på ett 
betryggande sätt.

Ett utförligt datorbaserat register över samlingarna ska finnas och hållas aktuellt. För samling-
arna och registret ansvarar en av styrelsen utsedd person.
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§ 7   Tidskrift

För publicering av nyheter och annan information inom sitt verksamhetsområde utger sam-
fundet en papperstidskrift under namnet Marschnytt, vars ansvarige redaktör utses av styr-
elsen.

§ 8   Medlemskap

Till medlem av samfundet kan antas envar person som erlägger medlemsavgift.

§ 9   Medlemsavgift

Medlem av samfundet ska vid inträdet och därefter årligen före mars månads utgång erlägga 
en av årsmötet fastställd avgift. För medlem som inträder i samfundet under årets tre sista 
månader gäller den för det närmast följande året erlagda avgiften även gäller för den rester-
ande delen av det innevarande året.

Studerande ungdom betalar halv årsavgift.

Familjemedlem kan välja att betala en till hälften reducerad årsavgift men erhåller då inte 
Marschnytt.

§ 10   Hedersledamotskap

Till hedersledamot av samfundet kan kallas person som i synnerligen hög grad främjat sam-
fundets ändamål och som samfundet därför vill betyga sin stora aktning. Hedersledamot utses 
vid medlemsmöte.

Hedersledamot åtnjuter alla en samfundsmedlem tillkommande rättigheter och förmåner men 
erlägger inte medlemsavgift.

§ 11   Uteslutning av medlem

Medlem som skadat samfundet eller samfundets intressen kan uteslutas. Beslut om uteslut-
ning fattas av styrelsen efter det att medlemmen fått tillfälle att yttra sig.

Medlem som efter påminnelse inte har betalat medlemsavgiften anses ha utträtt ur samfundet.

Erlagda medlemsavgifter återbetalas inte.

§ 12   Förvaltning och revision

Samfundets verksamhets- och räkenskapsår överensstämmer med kalenderår.

Samfundets räkenskaper ska granskas av två vid årsmöte för ett år i sänder valda revisorer, 
vilka inte får vara ledamöter av styrelsen.

Styrelsen ska årligen före februari månads utgång till revisorerna överlämna en verksamhets-
berättelse över det senast förflutna verksamhetsåret samt en förvaltningsberättelse över det 
senast förflutna räkenskapsåret.

Revisorerna ska före mars månads utgång avge berättelse över sin verkställda revision.

Vid förfall för någon av revisorerna ska en vid årsmöte för ett år i sänder vald revisors-
suppleant inträda i dennes ställe.

§ 13   Valberedning

Val av styrelse och revisorer ska förberedas av en valberedning. Denna består av tre leda-
möter, vilka två, som inte får vara ledamöter av styrelsen, väljs vid årsmöte för ett år i sänder 
och en utses av styrelsen. Den senare är sammankallande.

Till valet av valberedning nominerar styrelsen en styrelsemedlem och en annan person. Den 
avgående valberedningen nominerar en person.
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§ 14   Årsmöte

Årsmöte ska hållas före april månads utgång. Skriftlig kallelse ska utgå senast fjorton dagar 
före årsmötet.

Behörigen utlyst årsmöte är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig. Varje 
närvarande medlem äger en röst; omröstning genom ombud är inte tillåten. Om annat inte 
framgår av dessa stadgar gäller enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal äger mötesordföranden 
utslagsröst; vid sluten omröstning skiljer dock lotten. Val förrättas med slutna sedlar om fler 
än ett förslag föreligger eller om begäran därom framställs.

På årsmötet ska följande ärenden behandlas:

a) val av ordförande och sekreterare för årsmötet

b) fråga om årsmötets behöriga utlysande

c) fastställande av dagordningen

d) val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll och under 
årsmötet vara rösträknare

e) framläggande av verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse

f) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

g) val av styrelseledamöter

h) val av revisorer och revisorssuppleant

i) val av ledamöter till valkommitté

j) fastställande av medlemsavgift för det närmast följande året

k) behandling av motioner

l) övriga anmälda eller under mötet uppkomna frågor som inte är av ekonomisk natur.

Motioner till årsmötet ska för att kunna tas upp till behandling vara inkomna till styrelsen 
senast fjorton dagar före årsmötet.

Om ett ärende bordläggs, ska det återupptas senast vid nästföljande årsmöte.

§ 15   Extra möte

Extra möte hålls då styrelsen så finner lämpligt eller då minst tio medlemmar skriftligen 
påkallar sådant. Dylikt möte ska hållas inom tre månader från det att det påkallats.

Vid extra möte får beslut endast fattas i ärende som varit angivet i kallelsen till mötet. I övrigt 
gäller i tillämpliga delar § 14.

§ 16   Vakans i styrelsen

Uppstår under pågående mandatperiod i styrelsen vakans, som det är väsentligt för samfundets
verksamhet att utan tidsutdräkt återbesätta, har styrelsen rätt att adjungera en lämplig person 
som ersättare under den tid som återstår av mandatperioden. Den som adjungerats har inte 
rösträtt i styrelsen.

§ 17   Högtidsdag

Samfundets högtidsdag firas årligen till åminnelse av marschkompositören Sam Rydbergs 
födelse den 27 oktober 1885.

§ 18   Stadgeändring

För ändring av stadgarna fordras likalydande beslut vid två på varandra följande medlems-
möten, varav det ena ska vara ett årsmöte. Mellan dessa möten ska minst tre månader förflyta.

2018-styrelsens-förslag-till-nya-stadgar-2019-Rev-PA1.odt  2018-12-23 Roger Hansson 3(4)



Militärmusiksamfundet Org.nr 802009-3694 Intern information

Förslag om stadgeändring ska inlämnas skriftligen till styrelsen. Förslagen ska finnas i 
kallelsen till medlemsmötena eller vara tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före 
mötena. Vid medlemsmötet framlägger styrelsen förslagen jämte eget yttrande.

§ 19   Emblem och igenkänningssignal

Samfundets emblem består av en sköld, som upp-
visar i blått fält tre gyllene, med blå och gyllene
reifar samt blå spännlinor och stroppar försedda
paradtrummor, ordnade två och en; bakom
skölden en stolpvis ställd, gyllene marschanförar-
stav med paradkedja. Emblemets utförande ska
fastställas av styrelsen, som även fastställer hur
emblemet får användas.

Samfundets igenkänningssignal utgörs av signal enligt nedanstående notrad. Igenkännings-
signalen bör blåsas på jägarhorn i B.

§ 20   Upplösning

För samfundets upplösning fordras beslut därom vid två på varandra följande medlemsmöten, 
varav det första ska vara ett årsmöte. Mellan dessa möten ska minst tre månader förflyta. För 
beslutets giltighet fordras att vid vart och ett av mötena minst två tredjedelar av antalet när-
varande medlemmar är eniga om beslutet.

Liktydigt med upplösning av samfundet är en väsentlig ändring av samfundets ändamål enligt 
§ 1.

Vid upplösning av Militärmusiksamfundet ska arkivets samlingar, kataloger etc. överföras till 
lämpliga offentliga institutioner på sådant sätt att de i § 1 angivna ändamålen i största möjliga 
utsträckning främjas.
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