
Stadgar för Mirac 
Music focused interdisciplinary research and analysis Center  
	
Reviderade och antagna vid årsmötet den 2016-02-02. 
	
§ 1 
	
Mirac är en ideell förening som har till uppgift att: 
	

a)  främja tvärvetenskaplig forskning om musikbransch och musikliv. 
b)  bedriva informationsverksamhet i detta ämne. 
 

	
Denna målsättning kan yttra sig praktiskt genom bland annat: 
	

• tvärvetenskapliga forskningsprojekt och konferenser utgivning av ett nyhetsbrev med 
aktuell information 
• tillhandahållande av information till allmänheten, media, myndigheter och andra 

samhällsinstanser  
• kontakter med liknande verksamheter utomlands 

	
Föreningens verksamhet skall genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt; information 
som utgår från föreningen skall präglas av saklighet och opartiskhet. 
	
§ 2 
	
Föreningen har sitt säte i Stockholm. 
	
§ 3 
	
Aktiv medlem i föreningen kan den bli som är disputerad forskare eller licentiat inom 
för föreningen relevanta akademiska inriktningar, eller är antagen som 
forskarstuderande inom något sådant ämne. Den som ansöker om aktivt medlemskap i 
föreningen skall kunna styrka att han/hon uppfyller kriterierna för detta. 
	
Stödmedlem kan den bli som inte uppfyller kraven för aktiv medlem men som ändå är 
intresserad av att delta i föreningens arbete. 
	
Som medlem räknas den som vid ingång på ett nytt kalenderår erlagt medlemsavgift eller 
betalat full konferensavgift vid konferens föregående år. Medlemsavgift gäller endast det 
kalenderår under vilken avgiften är betald.  
	
§ 4 
	
Föreningens styrelse består av minst fem personer: Ordförande, vice ordförande, sekreterare, 
kassör, en övrig ledamot. Ordförande och vice ordförande kan endast utses inom gruppen 
aktiva medlemmar. Övriga poster kan väljas inom gruppen aktiva medlemmar eller 
stödmedlemmar under förutsättning att minst tre av styrelsens fem poster innehas av aktiva 
medlemmar. Styrelsen väljs för en period om ett år i taget. Endast styrelsens medlemmar äger 
rätt att uttala sig å föreningens vägnar. 



Föreningens ordförande är firmatecknare för föreningen. 
	
Styrelsen skall sammanträda minst en gång per år, varvid sammanträdesprotokoll skall föras. 
Styrelsen äger rätt att, vid behov, sammankalla sig till styrelsemöte och äger då beslutsförhet 
om tre av styrelsens medlemmar samlats eller frånvarande styrelsemedlem lämnat votum 
angående de frågor styrelsen avsett besluta om. 
	
§ 5 
	
Årsmöte hållas under perioden jan-dec varje år. 

Vid årsmöte skall förekomma: 

• val av ordförande och sekreterare för mötet 
• val av justeringsperson 
• verksamhets- och kassaberättelse 
• revisionsberättelse 
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
• val av styrelse 

- ordförande 
- vice ordförande 
- sekreterare 
- kassör 
- övrig styrelseledamot  

• val av valberedning 
• fastställande av medlemsavgift 

	
Kallelse till årsmöte skall vara både de aktiva medlemmarna och stödmedlemmarna tillhanda 
senast tre veckor före mötet. Till kallelsen skall fogas förslag till dagordning, valberedningens 
nomineringsförslag samt, i förekommande fall, förslag till stadgeändring. 



Det justerade årsmötesprotokollet skall tillställas samtliga personer som har valts vid årsmötet 
inom en månad efter årsmötet. Plats för nästa årsmöte fastställs av styrelsen. 
	
Rösträtt vid årsmötet har aktiva medlemmar och styrelseledamöter. Övriga medlemmar har 
rätt att yttra sig vid årsmötet men saknar rösträtt. 
	
§ 6 
	
Aktiva medlemmar och stödmedlemmar äger rätt att inkomma med motioner till årsmötet. 
Dessa motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december. 
	
§ 7 
	
Nominering av styrelseledamöter samt revisorer skall göras av en valberedning bestående av 
två personer som utses av årsmötet. Valberedningens nomineringsförslag skall vara styrelsen 
tillhanda senast den 31 december. 
	
§ 8 
	
Aktiv medlem som är frånvarande vid årsmötet äger rätt att insända skriftligt votum och 
därmed delta i val av ledamöter respektive vid beslut om stadgeändring. 
	
§ 9 
	
Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen vid händelse av styrelseledamöters avgång, vid förslag 
från styrelsen om stadgeändring eller vid andra tillfällen som styrelsen finner utgör grund för 
att utlysa extra årsmöte. Extra årsmöte kan äga rum tidigast tre veckor efter utlysande. 
Motionsförfarande tillämpas inte vid extra årsmöten. 
	
§ 10 
	
Ändring av dessa stadgar kan ske vid föreningens årsmöte, förutsatt att förslag inlämnats till 
styrelsen senast den 31 december eller minst fyra veckor före extra årsmöte. För att 
stadgeändring skall kunna ske krävs att en majoritet av minst 2/3 av de röstande röstar för 
förslaget. 
	
§ 11 
	
Föreningen kan upplösas genom beslut av ett behörigt utlyst ordinarie årsmöte. För att 
årsmötet skall kunna förklara föreningen upplöst krävs att en majoritet av minst 2/3 av de 
röstande röstar för förslaget vid det ordinarie årsmötet. Vid upplösning av föreningen skall 
det extra årsmötet fatta beslut om hur man skall förfara med föreningens tillgångar. 
	
Stockholm den 2 februari 2016  
 
 
 
 
 
 


