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Stadgar Svenska Rytmikförbundet, SRy.
§ 1 Namn
Förbundets namn är Svenska Rytmikförbundet - en intresseorganisation för
Rytmikpedagogik i Sverige, SRy.
§ 2 Ändamål
Förbundets ändamål är att verka för Rytmikens utbredning i Sverige genom att arbeta för
att tillvarata Rytmiklärares behov och intressen samt möjliggöra för andra aktörer att
genom förbundet stödja en spridning av Rytmikpedagogiken.
Rytmik är ett arbetssätt för lärande och konstnärlig gestaltning av musik genom rörelse
och av rörelse genom musik.
Rytmik är i första hand en musikpedagogik, men genom dess arbetssätt kan även andra
erfarenheter och kunskaper förmedlas.
I internationella sammanhang benämner vi förbundet The Swedish Dalcroze Association.
Motto för Svenska Rytmikförbundet: Musiken - Rörelsen - Skapandet.
§ 3 Styrelsens ort
Förbundets styrelse skall ha geografisk spridning i Sverige.
§ 4 Antagande av medlem
Till medlem antas de som uppnått myndig ålder och vill verka för Rytmikpedagogikens
möjligheter i Sverige. Efter ansökan om inträde i förbundet beviljas medlemskap av
förbundets styrelse. Vid inträde, samt fortlöpande, ansvarar enskild medlem för att
uppdatera styrelsen med rätt kontaktuppgifter. För ofördelaktiga följder på grund av
felaktiga kontaktuppgifter ansvarar enskild medlem. Förbundet kan även utse
hedersmedlemmar, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat Rytmikens intressen.
§ 5 Reducerade avgifter
Pensionär, arbetssökande, samt student betalar reducerad avgift.
Vid studenters ansökan anges studiernas art, studieort och beräknad tid för examen. Om
tiden för avslutade studier förskjuts måste detta meddelas styrelsen för att den
subventionerade avgiften skall gälla.
§ 6 Uppsägning
Medlem kan när som helst säga upp medlemskap. Medlemskapet upphör i och med att en
skriftlig uppsägning kommer styrelsen till handa. Medlem som icke erlägger
medlemsavgift får av styrelsen uteslutas ur förbundet efter skriftlig varning. Om medlem
inom 30 dagar från mottagande av uteslutningsbeskedet betalar in avgift, kvarstår
medlemskap.
§ 7 Uteslutning
Styrelsen kan utesluta en medlem som icke följer stadgar eller beslut, som motarbetar
förbundet eller skadar dess intresse och icke rättar sig efter skriftlig varning från styrelsen.
§ 8 Rösträtt
Endast medlem äger rösträtt. Varje person med rösträtt har en röst. Medlems rösträtt får
med stöd av fullmakt utövas av annan medlem. På styrelsemöten äger endast närvarande
ur styrelsen rösträtt.
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§ 9 Styrelse
Styrelsen skall ha minst 3 och högst 7 ordinarie ledamöter, samt två suppleanter.
Styrelsens ledamöter måste bestå av utbildade lärare i musik med Rytmikinriktning.
Styrelsen utses varje år och väljes på två år. Mer än tre ledamöter bör ej avgå vid samma
årsmöte. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande och
ledamöterna är eniga om beslutet.
§ 10 Firmateckning
Förbundets firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen utser därtill.
§ 11 Räkenskapsår
Förbundets räkenskaper skall föras per kalenderår.
§ 12 Styrelsens årsredovisning
Styrelsen skall senast fyra veckor före ordinarie årsmöte lämna förbundets revisorer en
undertecknad årsredovisning bestående av verksamhetsberättelse samt
förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning).
§ 13 Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och förbundets räkenskap väljes årligen vid
ordinarie årsmöte två revisorer.
§ 14 Revisionsberättelse
Revisorerna skall inför årsmötet skriva en revisionsberättelse där de uttalar sig om
förbundets räkenskaper och ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 15 Valberedning
Valberedningen skall bestå av minst två ledamöter. Senast två månader före årsmötet skall
valberedningen kontakta styrelsen för att ta reda på vilkas mandattid som tar slut och
vilka som vill kandidera för ytterligare en period. Senast en vecka före årsmötet skall
valberedningen lämna sitt förslag till styrelsen.
§ 16 Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas före den 15 april. Ordföranden har utslagsrätt vid årsmötet,
utom när det gäller personval där lotten avgör.
Extra årsmöte
Extra årsmöte hålles då styrelsen finner det nödvändigt eller då revisor eller minst 1/10 av
medlemmarna – dock lägst fem – skriftligen begär det med angivande av det ärende för
vilket mötet önskas. Då extra årsmöte begärts på rätt sätt, skall styrelsen kalla inom en
vecka. Försummar styrelsen det, har revisor rätt att kalla.
Kallelse
Skriftlig kallelse till årsmöte skall avsändas minst 14 dagar före ordinarie och minst en
vecka före extra årsmöte. Dock skall styrelsen meddela datum för ordinarie årsmöte
minst två månader innan det äger rum.
§ 17 a Ärende vid årsmöte
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för årsmötet.
2. Val av sekreterare för årsmötet.
3. Val av två justerare.
4. Fråga om årsmötet utlysts i rätt ordning.
5. Styrelsens årsredovisning.
a) Verksamhetsberättelse
b) Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
6. Revisorernas berättelse.
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7. Fråga om styrelseledamöterna skall få ansvarsfrihet.
8. Bestämmande av årsavgift.
9. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter.
10. Val av revisorer jämte suppleanter.
11. Val av valberedning.
12. Övriga ärenden.
Ärenden som ej angivits i kallelsen får icke avgöras på ordinarie årsmöte. Undantag kan
ske om ¾ av de närvarande ger sitt samtycke till det och ärendet icke avser stadgeändring,
höjning av årsavgift eller förbundets upplösning. På extra årsmöte får icke avgöras andra
ärenden än de som angivits i kallelsen.
§ 17 b Motio nstid
Medlem som önskar att ärende skall tas upp på ordinarie årsmöte skall anmäla ärendet
skriftligen till styrelsen senast en månad före mötet.
§ 18 Årsavgift
Medlemsavgiften skall betalas före den 31 mars. Medlem som lämnar förbundet inom
loppet av gällande räkenskapsår äger icke rätt att få tillbaka årsavgift eller del därav.
§ 19 Förbundets tillgångar
Förbundets tillgångar får icke användas annat än för ändamål som anges i § 2.
§ 20 Upplösning
Om förbundet upplöses skall tillgångarna tillfalla Rytmikverksamhet enligt beslut av
årsmötet.
§ 21 Stadgeändring - Upplösning
För ändring av stadgarna eller upplösning av förbundet fordras beslut med 2/3 majoritet
vid två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie.
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