Stadgar för Radiosymfonikernas och Radiokörens Vänförening
§ 1 Firma

Föreningens firma är Radiosymfonikernas och Radiokörens Vänförening.

§ 2 Säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Ändamål

Föreningen har som syfte att stödja orkesterns och körens medlemmar i
deras konstnärliga verksamhet och utveckling opinionsmässigt och
ekonomiskt vid sidan av huvudmannens ansvar, bland annat genom
utdelande av stipendier och anordnande av vissa konserter.
Föreningen ska inte engagera sig i frågor som rör Sveriges Radios
Symfoniorkesters eller Radiokörens integritet vad avser daglig drift eller
konstnärlig planering.

§ 4 Medlemskap

Såväl enskild som juridisk person kan vinna inträde i föreningen.
Medlemskapet vinns genom inbetalning av årsavgift, vars storlek fastställs
av årsmötet. Av årsmötet valda styrelsemedlemmar erlägger ingen årsavgift.

§ 5 Finansiering

Föreningen må, utöver årsavgift och övriga avgifter, för att finansiera sin
verksamhet motta och förvalta penningmedel, värdepapper och annan fast
eller lös egendom som anslås, skänks eller testamenteras till föreningen.

§ 6 Olof Rydbecks och Vänföreningens fond
Vänföreningen förvaltar denna fond, vars medel består av gåvor och andra
medel som destineras för fonden.
Fonden och dess transaktioner ska redovisas på ett särskilt konto.
Fondens medel ska göras räntebärande.
Avkastningen på fondens medel tillsammans med ev. tillskjutna medel
från Vänföreningens årliga verksamhet delas ut som stipendier till
musiker vid Sveriges Radios Symfoniorkester och korister i Radiokören,
som bidrag till vidareutveckling eller annat som gagnar mottagarens
konstnärliga utveckling. Medlen kan också användas för andra ändamål,
såsom anordnande av konserter med musiker ur orkestern eller kören eller
till inspelningar med enskilda medverkande.
Även närstående grupper, som tekniker eller producenter, kan erhålla
stipendier vid speciellt förtjänstfulla insatser.
§ 7 Stipendier och stipendiater
Vänföreningens styrelse utser stipendiaterna efter förslag från orkestern
och kören och beslutar om de årliga stipendiernas antal och storlek samt
om medel ska användas till andra aktiviteter enligt § 6.
Stipendierna delas ut i samband med en konsert i Berwaldhallen.
§ 8 Årsmöte

Årsmöte ska hållas senast under mars månad varje år. Extra
föreningsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen eller då minst tio (10)
procent av föreningens medlemmar så önskar.
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Kallelse till årsmöte eller till extra föreningsmöte ska skriftligen utsändas
till medlemmarna senast 14 dagar i förväg.
Röstberättigad vid årsmöte eller extra föreningsmöte är närvarande
medlem för egen del samt för en annan medlem genom fullmakt. Varje
medlem äger en (1) röst.
Som mötets beslut gäller den mening som företräds av de flesta röstande.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 9 Motioner

Föreningsmedlem kan väcka motion i ärende till årsmötet. Sådan motion
ska tillställas styrelsen senast den 1 februari varje år för att kunna tas upp
på årsmötet.

§ 10 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1) Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
2) Fråga om kallelse utsänts i rätt tid till årsmötet
3) Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll
4) Fastställande av föredragningslista
5) Föredragning av årsberättelse, resultat- och balansräkning samt
revisionsberättelse
6) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7) Fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter
8) Val av ordförande, övriga styrelseledamöter samt anmälan av
självskrivna adjungerade ledamöter i styrelsen
9) Fastställande av årsavgift
10) Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år
11) Val av valberedning för ett år
12) Anmälan av styrelsens verksamhetsplan
13) Motioner
14) Övriga ärenden
§ 11 Styrelsen

Styrelsen väljs av årsmötet för ett år. Styrelsen ska bestå av lägst sex (6)
och högst nio (9) ledamöter.
Berwaldhallens chef eller representant för Berwaldhallen samt en
representant från vardera Radiosymfonikernas kamratförening och
Radiokörens förening är självskrivna adjungerade ledamöter i styrelsen.
Årsmötet väljer ordförande och övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig
vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen sammanträder minst tre gånger per år på kallelse av ordföranden
samt därutöver då minst fem ledamöter så önskar.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av dess ledamöter är
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
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Det åligger styrelsen att upprätta årsberättelse, resultatredovisning och
balansräkning. Årsredovisningen ska undertecknas av samtliga ledamöter
och senast den 15 februari lämnas till föreningens revisorer för
granskning.
Det åligger vidare styrelsen att inför årsmöte och extra föeningsmöte
förbereda de ärenden, som ska upptas till behandling.
Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras.
§ 12 Revisorer

Revisorerna ska ha tillgång till föreningens bokföring, ekonomiska
redovisning, styrelseprotokoll och alla övriga handlingar som revisorerna
bedömer nödvändiga att ta del av för att fullgöra sitt uppdrag.
Revisionsberättelsen för det föregående verksamhetsåret ska vara
styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

§ 13 Firmateckning Föreningens firma tecknas av de två som styrelsen befullmäktigar och
firman tecknas av två i förening.
§ 14 Räkenskapsår Räkenskapsåret för föreningen ska vara kalenderår.
§ 15 Stadgeändring Beslut om stadgeändring fattas på årsmöte. För stadgeändringsbeslut
fordras att två tredjedelar av de närvarande röstberättgade är eniga om
beslutet.
§ 16 Upplösning

För föreningens upplösning krävs beslut vid två på varandra följande
medlemsmöten av vilket det ena ska vara årsmöte. Mellan dessa möten
ska förflyta en tid av minst två månader. För beslut fordras att två
tredjedelar av de närvarande röstberättigade är eniga om beslutet.
Upplöses föreningen ska föreningens tillgångar till ett värde av tre
fjärdedelar tillfalla Radiosymfonikernas kamratförening samt till en
fjärdedel Radiokörens förening.

Stadgarna antogs ursprungligen vid konstituerande möte den 24 januari
1987 och ändrades vid årsmöten den 20 mars 1998, den 4 mars 2008, den
14 mars 2012 och den 17 mars 2021.
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