STADGAR för Stockholms Musicerande
Akademikers Samarbetande Kårorkestrar - SMASK

§1

Syfte

SMASK skall värna om och framhålla studentmusikens särart samt verka som PR-organ för nämnd musikkultur. Organisationen är partipolitiskt
obunden samt ideell till sin karaktär. Verksamheten sker under inga som
helst omständigheter för att främja för medlemmarnas ekonomiska intressen.

§2

Definition av studentmusik

SMASK skall arbeta och främja följande definition på studentmusik:
En humoristisk, respektlös form av musikutövning, oftast framförd
i akademiska sammanhang, där den fulla spelglädjen och inte
nödvändigtvis den musikaliska ekvilibristiken kommer i första
hand.

§3

Medlemmar

Orkester som har anknytning till högskolan och/eller universitet inom Stockholms län och som bedriver regelbunden repetition samt framträder är berättigad
medlem under förutsättning att:
a blåsinstrument är det dominerande inslaget
b orkestern är öppen för musikutövande studenter från aktuell institution
c inslag av spex/show förekommer vid konserter
PASSUS: Ingenting hindrar att medlem organiserar balett.
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§4

Uppgifter

SMASK skall fungera som kontaktyta mellan de olika medlemmarna och
främja gemensamma arrangemang. SMASK skall i sådana fall leda och
fördela arbetet mellan medlemmarna. Vidare skall SMASK aktivt arbeta
för att minimera friktioner samt maximera utbytet av information mellan
medlemmarna.
Målsättningen är att verksamheten skall vara självfinansierad med självkostnadsprissättning, dvs SMASK tar ej ut någon vinst utan alla intäkter
matchas av faktiska kostnader. Enda tillgång i eget namn är minimal buffert
för oförutsedda kostnader.

§5

Medlemmars skyldigheter

Medlemmarna skall en gång per år insända aktuella adresser för ansvariga
individer samt genast informera om förändringar av större dignitet som kan
antas vara av intresse för övriga medlemmar.

§6

Styrelse och verksamhetsår

Styrelsen består av ordförande, samt en representant från varje medlem.
Representant utses på egen hand av respektive medlem och skall presenteras på nästkommande styrelsemöte. Ordföranden utses av avgående styrelse. Ordförande skall ej inneha ansvarsposition hos medlem. Styrelsen är
beslutsmässig då minst halva styrelsen är närvarande. Styrelsen utser inom
sig en kassör och en sekreterare. Detta sker vid första mötet efter avslutat
verksamhetsår som löper från 1 juli till 30 juni. Ordförande kallar till möte.

§7

Firmatecknare

SMASKs firma tecknas av Ordförande och Kassör var för sig.

§8

Övriga funktionärer

Styrelsen äger rätt att utse de funktionärer som behövs för att lösa ålagda
uppgifter.

§9

Upplösning

I händelse av att SMASK upplöses skall tillgångar och skulder likvideras.
Eventuellt överskott skall fördelas med lika andelar till respektive medlem.
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§10

Uteslutning

Om medlem medvetet och upprepande bryter mot medlemskraven ovan kan
uteslutning ske med 2/3 majoritet. Var medlem samt ordföranden har en
röst.

§11

Stadgeändring

För att förändring av stadgarna skall kunna ske krävs enighet.

§12

Riks-SMASK

Då Riks-SMASK har möten eller kallar till beslut representeras SMASK av
dess ordförande.
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