STADGAR

FÖRENINGEN SVENSKA TONSÄTTARE
antagna vid extra samt ordinarie föreningsstämma
2017-03-31

1. Firma
Föreningens firma är ”Föreningen Svenska Tonsättare”.

2. Ändamål
Föreningens ändamål är
- att tillvarata sina medlemmars konstnärliga, ekonomiska och sociala intressen.
- att arbeta för att svensk musik av såväl nyare som äldre datum görs tillgänglig för
allmänheten.
- att arbeta för att göra den svenska tonkonsten mer känd inom och utom Sverige.
- att i övrigt främja den svenska musikkulturen, särskilt den svenska musikaliska
produktionen.

3. Medlemmar
a. Kategorier
(i)

Aktiv medlem
Till aktiva medlemmar kan inväljas professionellt verksamma tonsättare som är
anslutna till Stim, och vars musikaliska produktion kan anses ha konstnärligt värde.

(ii)

Passiv medlem
Till passiva medlemmar kan inväljas personer, som har främjat föreningens
verksamhet.

(iii)

Hedersmedlem
Till hedersmedlemmar kan inväljas personer, som föreningen av särskild anledning
vill utmärka.

b. Invalsförfarande samt förfarande vid kallande
(i)

Aktiv medlem
Styrelsen väljer in aktiv medlem efter att styrelsen mottagit en skriftlig ansökan ställd
till styrelsen. För inval av aktiv medlem krävs enhälligt styrelsebeslut.
Om enhällighet inom styrelsen inte kan uppnås hänskjuts frågan till ordinarie
föreningsstämma. För inval av aktiv medlem på ordinarie föreningsstämma krävs
enkel majoritet.

(ii)

Passiv medlem
Inval av passiv medlem sker vid ordinarie föreningsstämma på enhälligt förslag av
styrelsen. För inval av passiv medlem krävs 2/3 majoritet av avgivna röster.

(iii)

c.

Hedersmedlem
Inval av hedersmedlem sker vid ordinarie föreningsstämma på enhälligt förslag av
styrelsen. För inval av hedersmedlem krävs 2/3 majoritet av avgivna röster.

Medlems skyldighet
Aktiv medlem ska betala av föreningsstämman fastställd medlemsavgift. Från och med det år
den aktiva medlemmen fyller 80 år upphör skyldigheten att betala medlemsavgift.
Medlemmen godkänner genom sitt medlemskap att medlemsavgiften kan betalas genom
avdrag från den avräkning som görs av Stim avseende de verk denne står anmäld som
upphovsman till hos Stim, eller genom avdrag från annan upphovsrättslig ersättning som
tillkommer medlemmen och administreras av FST.
Medlem ska också betala in övriga avgifter som beslutas av föreningen.
Medlem i föreningen ska såvitt möjligt tillämpa de normalavtal föreningen träffar med
motparter som Svensk Scenkonst, Musikförläggarna o dyl, samt förbinder sig vidare att i
möjligaste mån tillämpa de rekommendationer i ersättningsfrågor som föreningen antagit,
eller som antagits med samverkande konstnärsorganisationer och biträtts av föreningen.
Medlem som inte betalt medlemsavgift under två på varandra följande verksamhetsår ska
anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlem ska informeras om detta per brev när detta
aktualiseras. Brevet ska skickas till medlemmens hos föreningen senast kända adress.
Om betalning inte erläggs inom 30 dagar efter avsändandet av brevet upphör medlemskapet
slutligen efter att personen avförts från medlemsförteckningen. Beslut om fastställande av
medlems utträde med anledning av utebliven betalning av medlemsavgift genom avförande ur
medlemsförteckningen ska fattas av föreningens styrelse.

d. Uteslutande av medlem
Medlem som utför handlingar som är avsedda att skada föreningens intressen kan uteslutas ur
föreningen.
Fråga om medlems uteslutning ska beslutas av föreningsstämman. För att sådant beslut ska
vara giltigt krävs att det sker genom sluten omröstning och biträtts av minst 2/3 av de
närvarande röstberättigade.
Medlem kan även nekas tillträde till samtliga föreningens aktiviteter beslutat av en enhällig
styrelse i avvaktan på uteslutning.

4. Förvaltningsuppdrag
Föreningen är licensavtalsutlösande part för komponister inom det konstmusikaliska
området.
Nedanstående paragraf gäller för det fall att nämnda rättigheter inte bevakas av Stim.
a. Uppdraget
Medlem kan ge föreningen i uppdrag att, inom dess bevakningsområde, förvalta medlemmens
upphovsrätt beträffande yrkesmässig eller annan systematisk användning av verk genom:
- förfarande för vilket avtalslicens eller tvångslicens i upphovsrättslagen gäller eller kan
komma att gälla;
- kopiering och spridning av exemplar av verk som lovligen ingår i videogram, TVprogram eller radioprogram;
- reprografiskt eller motsvarande digitalt mångfaldigande.
b. Uppdragets upphörande
Förvaltningsuppdraget gäller till dess att det skriftligen återkallas av medlemmen eller
föreningen skriftligen avsäger sig detta.
c. Uppdragets överlämnande
Beslut om överlämnande av förvaltningsuppdraget till annan organisation tas av
föreningsstämman.
d. Förvaltningsuppdrag av icke-medlem
Föreningen får motta förvaltningsuppdrag av rättsinnehavare som inte är medlem på av
föreningsstämman fastslagna villkor.

5. Styrelse
a. Säte
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.
b. Sammansättning
Föreningens styrelse skall bestå av åtta ordinarie ledamöter: ordförande samt ytterligare sju
ledamöter.
c. Inval
Vid ordinarie föreningsstämma väljs bland föreningens aktiva medlemmar i separata val
ordförande för två år, samt övriga styrelseledamöter för två år. Jämna år väljes fyra och
ojämna år tre övriga ledamöter. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter sker genom
två särskilda röstningar i här nämnd ordning.
d. Förtida avgående styrelseledamot
Avgår styrelseledamot innan den tid tilländalupit för vilken denne blivit vald, kan annan
ledamot väljas för återstående delen av nämnda tid.

e. Vice ordförande, sekreterare, kassör samt representanter i Stims styrelse
Föreningens styrelse utser inom sig vice ordförande. Föreningens styrelse utser, inom eller
utom sig, sekreterare, samt föreningens kassör.
Föreningens styrelse, genom medlem i Föreningens styrelse som även är medlem i Stim,
föreslår för Stims valberedning representanter och suppleanter till förtroendeposter i Stim i
enlighet med Stims stadgar.
f.

Sammankallande
Föreningens styrelse sammankallas av ordföranden eller vid dennes förfall av vice
ordföranden eller vid förfall för bådadera av den ledamot som suttit längst tid i styrelsen. Om
flera ledamöter suttit lika lång tid sammankallar den äldste av dem styrelsen.

g. Beslutsförhet
Föreningens styrelse är beslutmässig, då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal
gäller den mening som biträds av styrelsens ordförande.

6. Styrelsens befogenhet och behörighet
a. Räkenskaper
Föreningens styrelse skall låta föra räkenskaper över föreningens förvaltning, som avslutas
per kalenderår.
Föreningens styrelse ska varje år till styrelsen för Stim inge sin styrelseberättelse jämte
specificerad vinst- och förlusträkning samt balansräkning.
b. Medelsförvaltning
Föreningens medel ska placeras på ett ansvarsfullt sätt med så låg risk som möjligt. Styrelsen
ansvarar för placering av föreningens medel och ska följa en placeringspolicy som årligen
revideras och antas av styrelsen.
Föreningens medel, som inte används för löpande utgifter, skall göras räntebärande samt
placeras:
- i obligationer, som utfärdats eller garanteras av staten;
- i fordringsbevis, utfärdade av riksbanken, bankbolag eller sparbank (insättning i
bank);
- i andra värdehandlingar, som till den art och den säkerhet de erbjuder kan anses
jämförliga med några av de vid ovan nämnda.
c. Fast egendom
Föreningen får även inköpa och äga fast egendom.
d. Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av den eller dem inom eller utom styrelsen, som styrelsen utser.

7. Revisorer
a. Uppdrag
Revisorernas uppgift är att granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper.
b. Utseende av revisor samt revisorssuppleanter
På ordinarie föreningsstämma utses årligen två revisorer med två suppleanter för dem med
uppdrag till nästa ordinarie stämma, vilkas granskning ska utföras med biträde av revisor, som
auktoriserats av Stockholms handelskammare.
c. Granskningskostnader
Granskningen ska utföras på föreningens bekostnad.

8. Föreningsstämma
a. Ordinarie föreningsstämma; periodicitet och plats
Varje år sammankallas föreningens aktiva medlemmar till ordinarie föreningsstämma senast
före maj månads utgång i Stockholm.
b. Kallelse; tidpunkt, sätt och innehåll
(i)

Ordinär kallelse
Kallelse till föreningsstämma ska skickas skriftligen till varje medlem minst 7 dagar
innan föreningsstämman, med uppgift om vilka ärenden som ska förekomma.
De personer vars ansökningar om medlemskap av styrelsen hänskjutits till
föreningens årsmöte, ska namnges i kallelsen.

(ii)

Kallelse vid medlems uteslutning eller föreningens upplösning
Till föreningsstämma, där fråga om medlems uteslutning eller föreningens
upplösning förekommer, ska kallelse göras med rekommenderad försändelse.

c. Närvarorätt
Endast aktiva medlemmar får närvara vid föreningsstämma, om inte de röstberättigade vid
stämman beslutar annat.
d. Rösträtt; röstning genom fullmakt
(i)

Aktiv medlem
Varje aktiv medlem har en röst.

(ii)

Passiv medlem
Passiv medlem har inte rösträtt.

(iii)

Hedersmedlem
Hedersmedlem har inte rösträtt.

(iv)

Röstning genom fullmakt
Röstning genom fullmakt får inte förekomma.

e. Val och omröstningar
Val av ordförande och övriga styrelseledamöter, inval av aktiva och passiva medlemmar,
beslut om kallande av hedersmedlemmar samt omröstningar sker öppet, om inte någon
medlem begär sluten omröstning.
f.

Stämmans genomförande
(i)

Stämmans öppnande
Föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller vid dennes förhinder av
annan styrelseledamot.

(ii)
Val av stämmans ordförande, sekreterare, protokolljusterare och övriga funktionärer.
Efter stämmans öppnande väljer närvarande röstberättigade genom öppen omröstning
ordförande vid stämman. Även sekreterare, protokolljusterare och övriga funktionärer vid
föreningsstämma väljs genom öppen omröstning.
g. Frågor till obligatorisk behandling
(iii)

Styrelsens framläggande av förvaltningsberättelse jämte resultat- och balansräkning
för det gångna räkenskapsåret, tillsammans med revisorernas utlåtande över den av
dem verkställda granskningen.

(i)

Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen för den tid revisorernas utlåtande avser.

(ii)

Fastställande av budget.

(iii)

Fördelning av intäkter från reprografiska licenser.

(iv)

Val av föreningens ordförande.

(v)

Val av övriga styrelseledamöter.

(vi)

Revisorsval.

(vii)

Inval av nya medlemmar (om så erfordras).

(viii)

Övriga frågor, vilka i behörig ordning hänskjutits till avgörande vid ordinarie
föreningsstämma

h. Extra föreningsstämma
(i)

Obligatoriskt
Extra stämma ska hållas om revisorernas granskning ger anledning till sådan, att de
då skriftligen kräver extra stämma samt anger skälet för denna, respektive då minst
1/10 av samtliga aktiva medlemmar skriftligen begär extra stämma, samt uppger
ändamålet med denna.

(ii)

Frivilligt
Styrelsen får, när den finner det lämpligt, kalla föreningens aktiva medlemmar till
extra föreningsstämma.

i.

Stadgeändringar
För ändring av dessa stadgar krävs att förslag godkänns av två på varandra följande
föreningsstämmor, varav en ska vara ordinarie stämma. För att ändring ska bli giltigt ska
minst hälften av de röstande stödja förslaget vid första föreningsstämman, vid andra
föreningsstämman av minst två tredjedelar av de röstande.

j.

Beslut om likvidation eller upplösning
Beslut om föreningens trädande i likvidation eller upplösning är inte giltigt om inte samtliga
aktiva medlemmar förenat sig om detta eller att beslutet har fattats av två på varandra
följande föreningsstämmor, varav minst en ordinarie, och på den stämma, som hålles sist,
biträtts av minst 2/3 av de röstande.
Fattas beslut om föreningens upplösning, ska föreningens egendom och tillgångar, med
undantag av det material som enligt avtal deponerats hos Riksarkivet eller annan organisation
som trätt in i dess ställe, tillfalla Kungliga Musikaliska Akademien eller annan av akademien
utsedd institution eller förening, som är lämpad att förvalta egendomen och tillgångarna för
de ändamål dessa stadgar avser, och ska som villkor för mottagande gälla, att förvaltningen
ska ske i dessa stadgars anda.
Det material som deponerats hos Riksarkivet, eller annan organisation som trätt in i dess
ställe, ska ägas och förvaltas i enlighet med gällande arkivavtal och instruktioner, som lämnats
från föreningen i enlighet med dessa stadgars anda, innan dess upplösning.

