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§1

Ändamål

Körens uppgift är att berika kyrkans gudstjänstliv.

§2

Medlemsskap

Inval i kören beslutas av körens dirigent.

§3

Medlemsavgift

Ingen medlemsavgift uttages av medlemmarna.

§4

Konstnärlig ledning

För körens konstnärliga ledning svarar Domkyrkans kantor.

§5

Styrelse

För det administrativa arbetet svarar en styrelse, som består
förutom av körens dirigent av ordförande, sekreterare, kassör
samt härutöver tre ledamöter. Styrelsen utses årligen av kören
vid årsmötet.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är
beslutsför då fyra ledamöter är närvarande. Vid omröstning
gäller i händelse av lika röstetal den mening som ordförande
företräder. Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll
som justeras av ordföranden.
Styrelsen åligger
att företräda kören och vidtaga åtgärder erforderliga för körens
fortbestånd och framåtskridande,
att handha förvaltningen av körens tillgångar, varvid
räkenskaperna i avslutat skick skall överlämnas till
revisorerna före januari månads utgång,
att till körens årsmöte framlägga skriftlig redogörelse för
verksamheten under det gångna året samt ekonomisk
redogörelse,
att förbereda alla ärenden som skall behandlas vid årsmötet,
att efter förslag från dirigenten besluta om uteslutning ur kören.

§6

Årsmöte

Körens årsmöte skall hållas senast före utgången av februari
månad. Följande ärenden skall behandlas:
1. Mötets öppnande och frågan om dess behöriga utlysande
2. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar
3. Val av sekreterare att föra dagens protokoll
4. Val av justeringsmän för dagens protokoll
5. Uppläsning av föregående årsmötes protokoll
6. Kassaredogörelse
7. Uppläsning av verksamhetsberättelsen
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8. Revisionsberättelse
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen
avser
10. Val av styrelse
11. Val av revisorer
12. Val av medlemmar till valberedning
13. Övriga ärenden
Omröstning vid årsmötet är öppen. Vid lika röstetal avgör lotten
när omröstningen gäller val, eljest gäller den mening som
företrädes av ordföranden.
§7

Kallelse

Kallelse till årsmötet eller körsammanträde skall ske genom
personligt meddelande till medlemmarna senast 14 dagar före
mötet.

§8

Körrepetition

Kören samlas till ordinarie körrepetition minst en gång i veckan
under tidsperioder dirigenten i samråd med styrelsen beslutar.
Vid körrepetition föres närvarolista.

§9

Verksamhetsår

Körens verksamhetsår omfattar kalenderår.

§10 Stadgeändring

Beslut om ändring i dessa stadgar skall fattas vid två på
varandra följande körsammanträden, varav ett årsmöte. Förslag
härom skall ingivas till styrelsen senast före december månads
utgång. För beslut fordras två tredjedels majoritet.

