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Kallelse till VEMS årsmöte 2019

Söndagen den 10:e mars 2019 kl 15.00
EMS konferensrum

VEMS medlemmar hälsas varmt välkomna till VEMS årsmöte som hålls på EMS 
söndagen den 10:e mars 2019, kl 15:00. Ett tillfälle att uttrycka synpunkter på både 
VEMS och EMS verksamhet!

Studioanvändare vid EMS kan bli medlem i VEMS i samband med årsmötet.

Det bjuds på tilltugg med förfriskningar.

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 3 Val av två justeringsmän

§ 4 Frågan om mötets behöriga utlysande

§ 5 Godkännande av dagordningen

§ 6 Verksamhetsberättelse för 2018

§ 7 Förvaltningsberättelse för 2018

§ 8 Revisionsberättelse

§ 9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

§10 Val av ny styrelse om tre ledamöter och en suppleant

§11 Val av ny valberedning om två personer

§12 Val av två revisorer

§13 Medlemsavgift för 2020

§14 Förslag till stadgeändring (andra läsningen)

       Se bilaga A.

§15 VEMS bollplank

§16 Kommande konsertverksamhet

§17 Kommande kurser och önskemål om kurser

§18 Önskemål om hård- och mjukvara på EMS

§19 Synpunkter på studioanvändning och tonsättarnas arbetsförhållanden på EMS

§20 Övriga frågor

§21 Mötets avslutande
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Kallelse till VEMS årsmöte 2019: Bilaga A
Förslag till stadgeändring (andra läsningen)

Vid VEMS årsmöte 2017 fick styrelsen i uppdrag att justera föreningens stadgar. Vid årsmötet 2018 
föreslog därför styrelsen uppdatering av stadgarna §2, §5 och §7 enligt nedan. Förslaget antogs i ett 
första beslut vid årsmötet 2018, och de reviderade stadgarna avses träda i kraft efter slutgiltigt beslut 
vid årsmötet 2019.

Ändringarna innebär att styrelse och valnämnd kan ha fler medlemmar än tidigare, samt att årsmötet 
skall hållas senast i april.

Nuvarande lydelse Förslag på ny lydelse

§2 Föreningens ändamål är att verka för de vid 
Stiftelsen Elektro-akustisk Musik i Sverige (EMS) 
verksamma konstnärerna.

§2 Föreningens ändamål är att verka för de vid 
Elektronmusikstudion (EMS) verksamma 
konstnärerna.

§5 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse
om tre ledamöter samt en suppleant vilka väljes vid 
årsmötet. Styrelsen utser inom sig ordförande. 
Styrelsen är beslutsmässig om tre styrelsemedlemmar 
är närvarande.

§5 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse
om minst tre ledamöter samt en suppleant vilka väljes
vid årsmötet. Styrelsen utser inom sig ordförande. 
Styrelsen är beslutsmässig om tre styrelsemedlemmar 
är närvarande.

§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 ledamöter samt en suppleant,
* Val av valnämnd om två personer,
* Val av två revisorer,
* Övriga frågor.

§7 Föreningens årsmöte hålles senast i april månad 
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 minst tre ledamöter samt en suppleant,
* Val av valnämnd om minst två personer,
* Val av två revisorer,
* Medlemsavgift för nästkommande år,
* Övriga frågor.

Nuvarande stadgar finns på VEMS webbplats: https://vems.nu/vems/vems-stadgar/

https://vems.nu/vems/vems-stadgar/

