Spektrumkörernas uppgift är att verka för spridande av god körmusik bland barn och ungdomar samt att inom
kören utveckla god körteknik, sångteknik, samsjungenhet, allmän musikkunskap och god kamratskap.

Spektrumkörerna®s förening
STADGAR
§ 1 Föreningens namn
Föreningens nuvarande namn är Körföreningen Spektrum. Vid årsmötet 2007 fastställs föreningens
namn till Spektrumkörernas förening, en förening vars medlemmar omfattas av barnen som sjunger i
körerna och deras föräldrar som driver föreningen.
§ 2 Föreningens syfte
Föreningens syfte är att bistå Spektrumkörerna med insatser genom praktiskt stöd vid all verksamhet
som sprider god körmusik bland barn och ungdomar.
Föreningen ska skapa ekonomiska förutsättningar för att stödja körverksamheten och hjälpa till att
hålla den levande. Föreningen ska följa och befrämja verksamheten och bidra till att göra
Spektrumkörerna kända.
§ 3 Medlemmar
Föräldrar till elever som har antagits till verksamhet i någon av körern.
Minispektrum, tar in nya medlemmar utan provsjungning.
Spektrum, tar in nya medlemmar efter provsjungning. Antagning 2 ggr per år.
Spektrum Teens, tar in ny medlemmar efter provsjungning. Antagning 2 ggr per år.
Årsmötet fastställer årsavgiften för medlemsfamiljen som betalas terminsvis.
Därutöver betalar varje medlemsbarn en avgift till körverksamheten.
§ 4 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Botkyrka kommun.
§ 5 Styrelse
Föreningen företräds av en styrelse, bestående av en ordförande, en kassör, en sekreterare samt
två övriga ledamöter.
Styrelsen väljs vid föreningens årsmöte med enkel majoritet. Ordförande väljs för ett år och
övriga ledamöter väljs för en period om ett år. Webbmaster väljs för en period om ett år.
Styrelsen utser inom sig övriga funktioner t.ex. kontaktman för köransvariga föräldrar. Styrelsen
har en nära relation med körpedagogerna för planering av varje termins verksamhet.
Styrelsen konstituerar sig vid första sammanträdet som sker i samband med årsmötet.
Styrelsen kan vid behov adjungera andra personer för särskilda uppgifter.
Vid beslut i styrelsen gäller enkel majoritet.
Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsen ska genom att upprätthålla en ordnad bokföring hålla räkenskaperna i god ordning
samt förvalta föreningens medel på ett sätt som gagnar föreningens syften och medlemmar.
§ 6 Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder minst två gång per termin på kallelse av ordförande.
§ 7 Köransvariga
Varje kör utser en representant som ansvarig för körens samordning för en period om ett år.
Ansvarig körrepresentant har till uppgift att tillsammans med styrelsen planera för de praktiska
arrangemangen kring konserter, workshop, körläger eller andra aktiviteter i samråd med
körpedagogerna.
§ 8 Föreningstecknare
Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig eller två övriga medlemmar ur styrelsen.
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§ 9 Räkenskapsår
Föreningen har brutet räkenskapsår 1.10 tom 30.9. och årsmötet hålls senast den 30 november.
§ 10 Revisor
För granskning av styrelsens verksamhet och räkenskaper väljs av årsmötet, en revisor.
§ 11 Medlemsmöte
Styrelsen utlyser årsmöte eller extra föreningsstämma vid behov. Årsmöte ska äga rum under senare
hälften av hösten. Kallelse till årsmöte och extra stämma ska skickas ut 14 dagar före mötet.
Kallelse till årsmöte och extra stämma ska ske genom skriftligt meddelande (e-post) till medlemmarna
samt utdelning vid körträning.
Enskild medlem, eller grupp av medlemmar, som vill väcka en fråga vid årsmöte ska skriftligen meddela
styrelsen om detta minst 14 dagar före årsmötet.
§ 12 Årsmöte
Vid årsmöte ska följande frågor behandlas och protokollföras:
1. upprättande av röstlängd. Rösträtt vid årsmötet får utövas med en röst per familj, som har ett eller
flera barn i Spektrumkörerna.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare.
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
5. Föredragning av styrelsens verksamhet och årsredovisning för verksamhetsåret.
6. Föredragning av revisionsberättelsen.
7. Fråga om balansräkningens fastställande samt disposition av tillgängliga medel.
8. Fråga om ansvarfrihet för styrelsen.
9. Val av ordförande ett år.
10. Val av övriga ledamöter för ett år.
11. Val av revisor för ett år.
12. Val av valberedning.
13. Fastställande av medlemsavgift
14. Övriga frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild medlem väckt.
§ 13 Röstning
Vid föreningens möten har varje närvarande medlemsfamilj en röst. Omröstning sker öppet.
Val ska ske med slutna sedlar när någon så begär. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal avgörs frågan genom den mening som ordföranden vid mötet biträder.
§ 14 Valberedning
Valberedningen består av två personer som har till uppgift att förbereda valet av styrelseledamöter
och revisorer till nästkommande årsmöte. Valberedningens förslag bör medfölja kallelsen till årsmötet.
§ 15 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar erfordras beslut av två på varandra följande medlemsmöten, av vilka
minst ett ska vara årsmöte. Mellan de två mötena ska minst två månader förflyta.
§ 16 Föreningens upplösning
För upplösningen av föreningen fordras beslut i samma ordning som stadgas i §15. För giltighet av
sådant beslut krävs dock ¾ majoritet vid vardera mötet.
Kvarvarande medel fördelas vid föreningens upplösning till annan ungdomskörsverksamhet.
§ 17 Webbplats
En webbplats finns för Spektrumkörerna®s verksamhet.

®

Webbplatsen ska dokumentera verksamheten och bidra till att göra Spektrumkörerna kända. Webbplatsen
ska vara aktuell genom att publicera information om pågående projekt och datum för föreställningar. Genom
att körverksamheten kontinuerligt dokumenteras på webbplatsen finns det ett arkiv med meritförteckning över
alla aktiviteter. Ansvarig för webbplatsen ska ha en nära relation med körpedagogerna och föräldraföreningens
styrelse i detta arbete. Webmaster väljs vid årsmöte.
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