Svenska musikbiblioteksföreningen
Stadgar tagna vid årsmötet 22 april 2005
§1.

Svenska musikbiblioteksföreningen (SMBF) – Svenska sektionen av IAML,
som har sitt säte i Stockholm, är den svenska sektionen av International Association of Music
Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML) / Association international des
bibliothèques, archives et centres de documentation musicaux (AIBM).
Ändringsförslag:
Svenska musikbiblioteksföreningen (SMBF), med säte i Stockholm, är en nationell förening
inom International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres
(IAML).
Kommentar:
”Nationell förening” istället för ”sektion” för att undvika sammanblandning med IAML:s
sektioner. Versionen av IAML:s namn på franska används numera mycket sällan.

§2.

Medlemskap i SMBF, som står öppet för alla personer och institutioner som vill stödja
föreningens verksamhet, innebär anslutning till IAML.

§3.

Föreningens syfte är att främja musikbiblioteksverksamhet och samarbetet mellan bibliotek,
arkiv och dokumentationscentraler samt att verka för ett nationellt och internationellt
samarbete på dessa områden.

§4.

I medlemsavgiften, vars storlek fastställs av årsmötet, ingår vederbörlig kontingent till IAML.

§5.

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som väljs vid årsmötet. Styrelsen består
av en ordförande och fem ledamöter samt två suppleanter.
Ändringsförslag:
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som väljs vid årsmötet. Styrelsen består
av en ordförande och fem ledamöter.
Kommentar:
Styrelsen tycker att sex personer räcker med tanke på föreningens storlek. För att styrelsen
ska vara beslutsmässig krävs tre styrelseledamöters närvaro.
Tilläggsförslag:
Om någon av SMBF:s medlemmar är styrelsemedlem i IAML sitter han eller hon också med i
SMBF:s styrelse under sin mandattid, ex officio. Skulle fler än två av föreningens medlemmar

vara styrelsemedlemmar i IAML samtidigt utser SMBF:s styrelse en av dem som IAML:s
representant. Detta innebär att styrelsen för SMBF dessa år består av en ordförande och sex
ledamöter.
Kommentar: För att ta tillvara en värdefull kontakt med vår moderförening IAML.
Ordföranden och styrelsen väljs vid årsmöte; styrelsen utser inom sig vice ordförande,
sekreterare och skattmästare.
Ändringsförslag:
Ordförande och styrelse väljs vid årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande,
sekreterare och skattmästare.
Kommentar: Språklig rättelse.
Ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen väljs för perioder om två år och kan omväljas
högst tre gånger (total mandattid 8 år).
Ändringsförslag:
Ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen väljs för perioder om två år.
Kommentar: Det är angeläget med rotation i styrelsen, men denna ändring ger större
flexibilitet, vilket underlättar för Valberedningen.
Om ledamot i styrelsen lämnar sin plats under mandatperiodens första år skall fyllnadsval
äga rum vid det påföljande årsmöte. Den nya styrelseledamoten väljs då för en period om
två år och kan omväljas högst tre gånger.
Ändringsförslag:
Om en ledamot i styrelsen lämnar sin plats under mandatperiodens första år skall fyllnadsval
äga rum vid det påföljande årsmöte. Den nya styrelseledamoten väljs då för perioder om två
år.
Kommentar: Språklig ändring + ”… och kan omväljas högst tre gånger” - stryks i analogi med
ovanstående resonemang.
Valberedningen bör i möjligaste mån försöka sprida inval av nya ledamöter i styrelsen för att
förhindra att hela styrelsen byts ut vid samma tillfälle.
Tilläggsförslag:
Valberedningen bör i möjligaste mån försöka sprida inval av nya ledamöter i styrelsen för att
förhindra att hela styrelsen byts ut vid samma tillfälle. Det är önskvärt att styrelsens
sammansättning speglar föreningens medlemskap med representanter för olika typer av
bibliotek och arkiv med geografisk spridning.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
För styrelsebeslut fordras mint tre styrelseledamöters närvaro.
Ändringsförslag:
För styrelsebeslut fordras minst tre styrelseledamöters närvaro.

Kommentar: Språklig rättelse.
§6.

Föreningens årsmöte skall hållas före april månads utgång. Kallelse härtill sker minst fjorton
dagar före.
Andra föreningsmöten sker på styrelsens initiativ eller då minst 10 föreningsmedlemmar
begär det.
Ändringsförslag:
Andra föreningsmöten sker på styrelsens initiativ eller då minst tio föreningsmedlemmar
begär det.
Kommentar: Språklig rättelse.
Vid votering äger varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet (utom i fråga om
föreningens upplösning enligt §9). Vid lika röstetal sker lottning.

§7.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare och två justerare vid mötet
Ändringsförslag:
Val av ordförande, sekreterare och två justerare för mötet
Kommentar: Språkliga rättelser.
2. Styrelsens berättelse
3. Revisorernas berättelse
4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
5. Val av ordföranden och fem ledamöter till styrelsen samt två suppleanter
Ändringsförslag:
Val av ordförande och fem ledamöter till styrelsen.
Kommentar: Suppleanterna stryks – se ovan.
6. Val av två revisorer jämte suppleant
Ändringsförslag:
Val av två revisorer.
Kommentar: Det räcker med två revisorer.
7. Val av valberedning

8. Fastställande av årsavgift
9. Övriga ärenden
§8.

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår avlutas 31 december.

§ 9.

Upplöses föreningen skall dess ekonomiska tillgångar överlämnas till IAML. Beslut om
upplösning kan endast fattas av årsmötet, varvid 2/3 majoritet fordras.

§10.

För ändringar av dessa stadgar fordras beslut av årsmötet. Förslag till ändring skall ha varit
utsänt till samtliga föreningsmedlemmar minst en månad före årsmötet.

