STADGAR
för föreningen VEMS
§ 1 Föreningens namn är VEMS.
§ 2 Föreningens ändamål är att verka för de vid Stiftelsen Elektro-akustisk Musik
i Sverige (EMS) verksamma konstnärerna.
§ 3 För medlemskap i föreningen måste följande krav uppfyllas:
* personen innehar giltigt passerkort till EMS,
* personen har erlagt medlemsavgift till VEMS för innevarande år,
* personen tillhör inte EMS fasta personal.
Medlemskap anmäles till styrelsen.
§ 4 Medlemsavgift fastställes vid årsmötet.
§ 5 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om tre ledarmöter samt
en suppleant vilka väljes vid årsmötet. Styrelsen utser inom sig ordförande.
Styrelsen är beslutsmässig om tre styrelsemedlemmar är närvarande.
§ 6 Föreningsmöte skall sammankallas av styrelsen vid behov eller om minst fem
medlemmar så kräver. Föreningen är beslutsmässig då minst nio medlemmar är
närvarande. Varje medlem är röstberättigad med en röst. Frånvarande medlemmar
kan utöva sin rösträtt genom fullmakt ställd på viss medlem. Ingen kan
företräda mer än en frånvarande medlem.
Beslut fattas med enkel majoritet utom vid fråga om föreningens upplösande
och vid fråga om ändring av föreningens stadgar, då 2/3 majoritet erfodras.
För ändring av stadgarna eller upplösande av föreningen krävs beslut av två
på varandra följande föreningsmöten varav ett skall vara årsmöte.
§ 7 Föreningens årsmöte hålles i januari efter skriftlig kallelse från styrelsen.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
* Val av ordförande för mötet,
* Val av sekreterare för mötet,
* Val av två justeringsmän,
* Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse,
* Revisionsberättelse,
* Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
* Val av styrelse om tre ledarmöter samt en suppleant,
* Val av valnämnd om två personer,
* Val av två revisorer,
* Övriga frågor.
§ 8 Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av
två revisorer vilka utses vid årsmötet.
Stockholm, den 26 januari 1997.

