
Sångarföreningen Tonikum 

Stadgar 

1. Ändamål 

Körens ändamål ska vara: 

Att såväl genom offentliga konserter som genom framträdande i olika sammanhang 

verka för ökat musikintresse i såväl de egna leden som bland allmänheten inom 

Stockholms län. 

I detta syfte ska körens uppgift vara 

Att samla sångintresserade (såväl dam- som mansröster) till regelbundna repetitioner. 

Att låta körens medlemmar stifta bekantskap med god körlitteratur av såväl sakral som 

profan natur. 

Att genom trivsam samvaro värna om sångarglädje och gott kamratskap 

2. Medlemskap 

Medlemskap erhåller intresserad som betalt medlemsavgift. Det finns möjlighet att på 

prov delta vid två av körens repetitionstillfällen utan att erlägga medlemsavgift. 

Medlemskapet förnyas varje termin genom att medlemsavgift betalas. Om medlem 

önskar utträde ska detta meddelas till styrelsen före aktuell termin. Kören har annars rätt 

att kräva att medlemsavgiften ska betalas. Det åligger även varje medlem att meddela 

frånvaro. Vid utträde ur kören ska originalnoter återlämnas till notfiskal. 

3. Förvaltning 

Körens ekonomi och övriga angelägenheter handhas av en styrelse, vald på 2 år, 

bestående av tre ordinarie ledamöter jämte två suppleanter. Ordinarie ledamöter har 

befattningarna ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen ska väljas växelvis. 

Ordförande och suppleanter väljs det ena året och sekreterare och kassör det andra. 

Suppleanterna deltar vid styrelsens möten. 

Förutom styrelse ska finnas notfiskal 

4. Årsmöte 

Årsmötet ska hållas före februari månads utgång och kallelse härtill ska ske skriftligen 

minst två veckor före aktuellt datum. 

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma: 

a) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

b) Val av justeringsman att jämte ordförande justera årsmötets protokoll 

c) Framläggande av årsberättelse jämte kassaredogörelse 

d) Framläggande av revisionsberättelse 

e) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

f) Val av styrelse på 2 år. Ordförande och två suppleanter väljs det ena året och 

sekreterare och kassör det andra. 

g) Val av revisor och revisorssuppleant (1år) 

h) Utseende av valberedning 

i) Fastställande av årsavgift 

j) Övriga ärenden, bl. a. utseende av firmatecknare  

 



 

5. Extra möte 

Extra möte ska hållas om styrelsen så beslutar eller minst en majoritet av 

körmedlemmarna så påkallar. Tid och plats för extra möte bestäms av styrelsen. 

6. Stadgeändring 

Förslag till stadgeändring av dessa stadgar ska inges till styrelsen som med eget 

utlåtande framlägger det vid nästa årsmöte. 

För godkännande av nya stadgar erfordras att minst två tredjedelar av de röstande 

biträtt förslaget, vid två på varandra följande möten varav ett årsmöte. 

7. Körens upplösning 

Beslut om körens upplösning fordrar för giltighet två tredjedels majoritet på två på 

varandra följande möten, varav ett ska vara årsmöte. 

8. Körens avveckling 

I händelse av körens upplösning ska kören besluta om hur dess tillgångar ska användas. 

Vid avveckling är körens styrelse i sista hand ansvarig. 

 

 

 

Stadgarna är efter revision antagna vid landstingskörens årsmöte 2016-02-25 

Stadgarna är reviderade efter namnbytet beslutat på årsmötet 2019-02-21 

  

 

 


