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KYRKOMUSIKORGANISATIONERNAS SAMARBETSKOMMITTÉ - KOSK
tillika
Svenska sektionen av Nordiska Kyrkomusikrådet
antagna i april och maj 2002
§ 1 Uppgifter
KOSK har till uppgift att samordna svenskt kyrkomusikaliskt arbete inom Kyrkomusikernas Riksförbund,
KMR, och Sveriges Kyrkosångsförbund, SKsf.
I denna uppgift kan KOSK fungera som remissinstans i kyrkomusikaliska ärenden. Fastän underställd de
båda förbunden kan KOSK också ta initiativ och söka inspirera till arbete på nya uppgifter.
KOSK utgör även Svenska sektionen av Nordiska Kyrkomusikrådet.
§ 2 Ledamöter
KOSK består av sex ledamöter och sex ersättare. Ledamöter och ersättare väljs av respektive förbunds
styrelser, så att KMR och SKsf vardera utser tre ledamöter och tre ersättare. Ersättare är inte personliga men kallas vid förfall för ordinarie ledamot från ledamotens organisation i den ordning de är valda.
Mandattiden är fyra kalenderår. Ledamöterna väljs för tjänstgöring med start 1 januari året efter varje
nordiskt kyrkomusikmöte.
Inom KOSK utser KMR och SKsf vardera en representant jämte personlig ersättare i Nordiska kyrko
musikrådet.
Respektive organisation bestrider sina representanters sammanträdeskostnader.
§ 3 Konstituering
KOSK utser inom sig ordförande och vice ordförande. KOSK utser sekreterare och kassör inom kretsen
av ledamöter eller utanför. I det fall kassören utses utanför kretsen av ledamöter bestrides sammanträdeskostnaderna för denna av KOSK. Kassören deltar vid sammanträdena på ordförandens kallelse.
KOSK kan vidare utse underkommittéer eller representanter för skilda uppgifter.
§ 4 Sammanträden
KOSK sammanträder på kallelse av ordföranden minst en gång årligen samt därutöver då ordföranden
eller minst tre ledamöter anser sammanträdet påkallat.
Sammanträdesprotokoll tillställes i avskrift styrelserna för KMR och SKsf samt förbundens revisorer.
				
§ 5 Ekonomi
KOSKs ekonomi bygger på anslag från KMR och SKsf. Anslagens storlek fastställes efter förslag från
KOSK genom överenskommelse mellan KMR och SKsf.
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KOSKs räkenskaper skall senast den 1 mars årligen för granskning tillställas KMRs och SKsfs revisorer,
en från vardera organisationen. Ev anmärkningar upptas i revisionsberättelserna till KMRs ombudsmöte
och SKsfs förbundsstämma, vars prövning av ansvarsfrihet för respektive styrelse innefattar verksamheten inom KOSK.
§ 6 Verksamhetsberättelse
Till respektive förbunds styrelser inlämnar KOSKs sekreterare före den 1 februari berättelser över föregående verksamhetsår.
§ 7 Nordiska kyrkomusikmötet
I egenskap av Svenska sektionen av Nordiska Kyrkomusikrådet har KOSK följande uppgifter:
a) att fatta beslut i frågor rörande nordiskt kyrkomusiksymposium
b) att organisera nordiskt kyrkomusiksymposium i det egna landet
c) att söka bidrag för deltagande i, respektive anordnande av nordiskt kyrkomusiksymposium
d) att i övrigt svara för och hålla kontakt med andra, främst nordiska länders, kyrkomusikorganisationer.
§ 8 Ändring av stadgarna
Dessa stadgar kan ändras efter lika beslut i KMRs och SKsfs förbundsstyrelser.
§ 9 Kommitténs upplösning
Vid kommitténs upplösning skall ekonomiska tillgångar och skulder delas lika mellan KMR och SKsf.
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