Stadgar för Föreningen IMPRA
Reviderade vid årsmötet 28 april 2018

§1

FÖRENINGEN HETER IMPRA OCH HAR SITT SÄTE I STOCKHOLM

§2

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
IMPRA är en ideell förening vars mål är att nå en balanserad könsfördelning i
musiklivet.
För att uppnå detta skall föreningen

§3

●

stödja, främja och synliggöra kvinnliga musiker som arbetar med improvisation
oavsett genre.

●

upprätthålla ett nätverk för musiker som arbetar med improvisation, oavsett
genre, i Sverige.

●

verka för att nätverksträffar för medlemmarna anordnas i respektive regioner.

●

kartlägga de kvinnliga musiker som finns i Sverige och presentera en lista
över dessa på IMPRAs hemsida.

●

främja debatt i samhället om genus och jämställdhet i musiklivet.

●

aktivt samarbeta med organisationer i Sverige men även utomlands för att
uppnå föreningens mål.

●

erbjuda utbildning och fortbildning i genusmedvetenhet och genuspedagogik
för musiker, musiklärare och andra musikpedagoger på musikutbildningar på
olika nivå.

ORGANISATION
Föreningens verksamhet utövas genom
Årsmöte
Styrelse

- Ordförande
- Vice Ordförande
- Kassör
- Sekreterare
- Västrepresentant
- Sydrepresentant
- Östrepresentant
- Nordrepresentant
- Suppleant 1
- Suppleant 2

Arbetsgrupper/Regionsavdelningar för regionerna Syd, Väst, Öst och Nord, med
ansvar för t.ex. nätverksträffar eller andra projekt och ändamål. Respektive
arbetsgrupp har möjlighet att ansöka hos föreningen om att bilda en egen
regionsavdelning med egen styrelse, stadgar och årsstämma.
Regionsrepresentanten i riksstyrelsen väljs då till ordförande i
regionsavdelningens styrelse.
Enskilda medlemmars projekt som de, efter godkännande från styrelsen, driver i
IMPRAs namn.
Samarbetsprojekt med andra organisationer.

§4

ÅRSMÖTE
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Årsmöte sammanträder minst 1 gång om året och ordinarie årsmöte skall äga
rum före mars månads utgång.
Kallelse till årsmöte skall utfärdas av styrelsen och vara ansluten medlem
tillhanda senast två veckor före mötet via email.
Varje enskild ansluten medlem har rösträtt, vilken kan utövas enbart av
närvarande medlem, närvarande medlem via telefon eller videolänk eller via
ombud med fullmakt.
Följande ärenden behandlas alltid på årsmötet:
Mötets öppnande
Fråga om kallelse skett i stadgeenlig tid
Val av ordförande, sekreterare och 2 justeringspersoner – tillika rösträknare –
för mötet
Godkännande av dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse
Revisorns årsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Val av ny styrelse – väljs på 1 år.
Val av revisor
Val av valberedning – väljs på 1 år.
Fastställande av medlemsavgift
Övriga ärenden som väckts av styrelsen eller som föreningsmedlem anmält
senast 7 dagar före mötet.
För alla beslut utom i fråga om stadgeändring (§9) och upplösning (§10) gäller
enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av
tjänstgörande ordförande.

§5

EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen eller, om minst 10 % av föreningens
medlemmar skriftligen begär så, åläggs styrelsen att anordna inom fyra veckor.
Kallelse ska vara medlem tillhanda senast två veckor före mötet. I kallelsen ska
anges vilket eller vilka ärenden som förekommer till beslut. I övrigt gäller samma
regler för extra årsmöte som ordinarie årsmöte. Extra årsmöte måste ligga minst
fyra veckor innan eller efter ordinarie årsmöte.

§6

REGLER FÖR MEDLEMSKAP OCH UTESLUTNING
Medlemskap i föreningen och nätverket IMPRA delges den person som betalar
den av årsmötet fastställda medlemsavgiften.
Ansluten medlem som bryter mot dessa stadgar, skadar dess syfte, mål eller
inriktning eller inte betalar beslutad medlemsavgift, kan uteslutas. Beslut om
uteslutning fattas av årsmötet. I avvaktan härpå kan styrelsen fatta interimistiskt
beslut, till exempel vid obetald medlemsavgift.
Hedersmedlemskap kan delges en person som har verkat som betydelsefull
musiker under många år samt med sin närvaro och sitt musicerande inspirerat
och fortsätter inspirera ny generationer kvinnliga musiker. Efter förslag från
styrelsen kan personen på ordinarie årsmötet utses som hedersmedlem.
Hedersmedlemskap kan också delges en förening som har ett nära samarbete
med IMPRA. Detta gäller dock endast organisationen som juridisk person, inte
dess medlemmar. Medlemmar i en förening med hedersmedlemskap i IMPRA,
som vill även vill vara medlemmar i IMPRA, skall erlägga den av IMPRAs årsmöte
fastställda medlemsavgiften.
Hedersmedlem åtnjuter ständigt medlemskap och behöver ej erlägga
medlemsavgift. Hedersmedlemskapet kan avslutas efter egen skriftlig begäran
till styrelsen eller efter beslut av årsmötet om uppsägning av medlemskapet.
Stödmedlemskap kan, mot en årlig avgift som beslutas av årsmötet, delges en
institution eller organisation som vill stödja IMPRAs verksamhet.

§7

REGLER FÖR STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH ARBETE
Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt
representanter för regionerna Syd, Väst, Nord och Öst, samt två suppleanter.
Årsmötet beslutar samtliga styrelseplatser.
För att styrelsen ska vara beslutsmässig skall ordförande eller vice ordförande
samt minst 3 ledamöter vara närvarande.
Vid lika röstetal vid beslut har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen sammanträder ca tio gånger om året och kan delegera ärenden till
regionrepresentanterna och arbetsgrupperna i varje region.
Ordföranden kallar till styrelsemötena.

§8

RÄKENSKAPER - REVISION
Föreningens räkenskapsår går från 1 januari till 31 december.
Reviderade räkenskaper presenteras för godkännande vid det ordinarie
årsmötet.
Årsmötet väljer en revisor för kommande räkenskapsår. Revisorn avger
berättelse över revisionen senast på ordinarie årsmötet.
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§9

REGLER FÖR ÄNDRING AV STADGARNA
Årsmöte eller extra årsmöte kan efter omröstning med 2/3 majoritet ändra
stadgarna.

§ 10 REGLER FÖR UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN OCH FÖRDELNING AV
KVARVARANDE TILLGÅNGAR
Beslut om föreningens upplösning måste tas med två tredjedels majoritet vid två
på varandra följande årsmöten, varav ett kan vara extra årsmöte.
Efter eventuell reglering av skulder/bidrag, fördelas kvarvarande tillgångar över
2000:- mellan de regionala arbetsgruppernas/avdelningarnas verksamheter som
till exempel föreläsningar eller kurser.

