Uppsala 28 mars 2002

Kallelse till Riks-SMASK:s Kongress 2002

Riks-SMASK kallar två representanter från varje medlem att närvara vid Kongress under
Studentorkesterfestivalen 2002.

Tid: Söndagen den 12 maj 2002 klockan 10.00
Plats: Smålands nation (festsalen), Sankt Larsgatan 5, Uppsala.

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av sekreterare
4. Val av en justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
5. Kongressens behöriga utlysande
6. Fastställande av dagordningen
7. Fastställande av regionrepresentanter
8. Fastställande av Riks-SMASK:s medlemmar
9. Styrelsens verksamhetsberättelse
10. Ekonomisk berättelse - resultat och balansräkning
11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
12. Val av styrelse för verksamhetsåret 2002-2003
13. Val av två revisorer att granska kommande verksamhetsårs räkenskaper
14. Av styrelsen framlagda ärenden
15. Till styrelsen inkomna ärenden
16. Riks-SMASK:s verksamhet under det nya verksamhetsåret
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

OSA senast 3/5-2002 till respektive regionrepresentant.
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Stadgeändringsförslag
Riks-SMASK:s styrelse föreslår härmed kongressen ett antal ändringar i stadgarna,
nämligen
att

första stycket §6 i stadgarna ändras från nuvarande lydelsen:

§6
KONGRESSEN
Riks-SMASK:s högsta beslutande organ är kongressen. Kongressen består av
representanter för medlemmarna. Sådan representant skall vara aktiv medlem av
den medlem han representerar. Kongressen skall söka sammanträda varje år på
kallelse av ordförande. Om minst fem medlemmar så skriftligen begär, skall
kongress hållas inom två månader. Kallelse till kongress skall tillsändas
medlemmarna senast en månad före kongress. Till kongressen kallas 2
representanter från varje medlem.
till:
§6
KONGRESSEN
Riks-SMASK:s högsta beslutande organ är kongressen. Kongressen skall söka
sammanträda varje år på kallelse av ordförande. Om minst fem medlemmar så
skriftligen begär skall kongress hållas inom två månader. Kallelse till kongress skall
tillsändas medlemmarna senast en månad före kongress.
Kongressbeslut fattas med enkel majoritet, utom i fall av uteslutning eller
stadgeändring, då i stället reglerna i § 10 respektive § 11 gäller.
Vid kongressen har varje medlem rätt att deltaga med 2 representanter. Sådan
representant skall vara aktiv medlem i den Riks-SMASK-medlem han representerar.
Varje deltagande Riks-SMASK-medlem har 2 röster.
att

§ 11 delas i två stycken, från nuvarande:

§ 11
STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande kongresser
med minst två månaders mellanrum. Vid kallelse till den andra kongressen skall
fogas stadgeändringsförslaget. Vid den andra kongressen skall beslut fattas med
minst 2/3 majoritet. Kongressen äger besluta om att den senare omröstningen skall
ersättas av en poströstning bland samtliga medlemmar. Ändringsförslaget skall
tillställas medlemmarna inom en månad från första beslutsdatum. Medlemmarnas
röster skall vara styrelsen tillhanda inom tre månader från första beslutsdatum. För
att förslaget skall antagas skall vid poströstningen minst 2/3 av medlemmarna
biträda förslaget. Om förslaget ej antages i poströstningen faller förslaget.

till:

§ 11
STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande kongresser
med minst två månaders mellanrum. Vid kallelse till den andra kongressen skall
fogas stadgeändringsförslaget. Vid den andra kongressen skall beslut fattas med
minst 2/3 majoritet.
Kongressen äger besluta om att den senare omröstningen skall ersättas av en
poströstning bland samtliga medlemmar. Ändringsförslaget skall tillställas
medlemmarna inom en månad från första beslutsdatum. Medlemmarnas röster skall
vara styrelsen tillhanda inom tre månader från första beslutsdatum. För att förslaget
skall antagas skall vid poströstningen minst 2/3 av medlemmarna biträda förslaget.
Om förslaget ej antages i poströstningen faller förslaget.

