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Stadgar för Kungl. Musikaliska Akademien 
Fastställda av regeringen den 22 december 2020 

 
 
1§ Beskyddare  
Kungl. Musikaliska Akademien står under H. M. Konungens höga beskydd. 
 
Akademiens ändamål 
2§ Ändamål 
Akademien har till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet.  
Den skall därvid följa utvecklingen inom det svenska och internationella musiklivet, ta 
initiativ för att gagna musikkulturen samt på musikens skilda områden stödja utbildning, 
forskning och konstnärligt utvecklingsarbete. 
 
Akademiens sammansättning 
3§ Antal ledamöter 
Akademien består, utöver de ledamöter som fyllt 70 år, av  
• högst 100 svenska ledamöter  
• högst 70 utländska ledamöter 
• högst 8 hedersledamöter 
 
Inom akademien skall skilda områden inom musiklivet vara företrädda på ett sätt som väl 
svarar mot akademiens inriktning och verksamhet. 
 
4§ Valbarhet 
Till svensk ledamot kan väljas svensk medborgare under 70 år vilken ägnar sin verksamhet åt 
musiken, som konst eller vetenskap, eller som eljest gjort framstående insatser för tonkonsten 
och musiklivet. 
 
Utländsk medborgare under 70 år som sedan en längre följd av år är bosatt i Sverige och 
verksam i det svenska musiklivet, men som behållit sitt utländska medborgarskap kan, efter 
bedömning av styrelsen, inväljas som svensk ledamot. 
 
Till utländsk ledamot kan väljas utländsk medborgare som inom något av akademiens 
områden gjort betydande insatser och som det befinns angeläget att knyta till akademien.  
Kontakter med det svenska musiklivet skall därvid anses vara en merit. 
 
Till hedersledamot kan väljas person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat 
akademien eller dess intressen. 
 
5§ Utträde  
Ledamot äger rätt att utträda ur akademien. 
 
6§ Uteslutning 
Ledamot som i väsentlig grad handlat i strid med akademiens intressen eller på annat sätt kan 
anses allvarligt ha skadat förtroendet för akademien kan, efter styrelsens beredning, hörande 
av ledamoten ifråga och beslut vid akademisammankomst, skiljas från akademien. För sådant 
beslut krävs att minst 40 ledamöter är personligen närvarande och att minst två tredjedelar av 
dessa biträder beslutet. 
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Akademiens organisation och arbetsformer  

Akademiens sammankomster 
7§ Sammankomsten  
Sammankomsten är akademiens högsta beslutande organ.  
Akademien håller fyra ordinarie sammankomster per år, två under våren och två under hösten.  
Styrelsen äger utlysa extra sammankomst.  
 
Vid sammankomsten fattas beslut om 
• mål och riktlinjer för akademiens verksamhet  
• val av styrelse (30-33§§) 
• val av valberedning (34§) 
• val av revisorer (11§)  
• inval av ledamöter (26-29§§) 
• uteslutning av ledamot (6§) 
• årsbokslut samt ansvarsfrihet för styrelsen (24§) 
• stadgeändring (35§) 
• frågor som hänskjutits till sammankomsten 
 
Endast akademiens svenska ledamöter äger rösträtt vid sammankomsten. 
 
En verksamhetsplan skall årligen läggas fram för sammankomsten.  
Vid varje sammankomst skall rapport om verksamheten lämnas och därvid särskilt om beslut i 
ärenden av stor principiell eller ekonomisk vikt.  
Vid sammankomst förs protokoll som justeras av sammankomstens ordförande samt två 
ledamöter. 
 
8§ Högtidssammankomsten 
Utöver i 7§ omnämnda sammankomster avhåller akademien en gång varje år offentlig 
högtidssammankomst. Vid denna sammankomst skall ständige sekreteraren lämna en 
redogörelse för årets verksamhet. 
 
9§ Utlysning  
Tid och plats för ordinarie sammankomster under kommande höst och vår meddelas 
akademiens svenska ledamöter under maj månad. 
 
10§ Kallelse 
Kallelse till sammankomst skall vara akademiens svenska ledamöter tillhanda senast en vecka 
före sammankomstdagen och innehålla uppgifter om de ärenden som skall behandlas vid 
sammankomsten. 
 
Tid och plats för extra sammankomst meddelas skriftligen senast två veckor i förväg.  
 
Önskar ledamot att ett visst ärende skall behandlas vid sammankomst, och därvid bli föremål 
för beslut, bör detta anmälas i så god tid att ärendet hinner beredas av styrelsen.  
 
Beslut i ärende som ej är upptaget på föredragningslista till sammankomst må ej fattas utan 
sammankomstens enhälliga godkännande.  
Vid extra sammankomst får ej behandlas andra ärenden än dem som angivits i kallelsen.  
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Inför sammankomst, vid vilken bokslut skall godkännas och ansvarsfrihet för styrelsen 
behandlas, skall samtliga handlingar rörande bokslutet finnas tillgängliga för ledamöterna på 
akademiens kansli senast en vecka före sammankomsten. 
 
11§ Revisorer 
Vid den första ordinarie höstsammankomsten utses bland ledamöterna två revisorer och två 
revisorssuppleanter samt en auktoriserad revisor, som ej är ledamot, för granskning av 
akademiens räkenskaper och styrelsens förvaltning vad avser akademiens medel under 
nästkommande kalenderår. 
 
12§ Bordläggning 
Begär minst fem ledamöter bordläggning av ärende som för första gången behandlas, skall 
ärendet vila till nästa ordinarie sammankomst om ej särskilda skäl kräver ett omedelbart 
beslut. 
 
13§ Beslutsförhet 
Akademisammankomsten är beslutsför om minst 30 ledamöter är personligen närvarande. För 
beslut om stadgeändring eller uteslutning krävs dock att minst 40 ledamöter är personligen 
närvarande. 
Beträffande val och inval krävs att minst 40 ledamöter är företrädda vid sammankomsten, 
varav minst 30 genom personlig närvaro. 
Om krav på kvalificerad majoritet för vissa beslut samt om fullmakter stadgas i 6§ och 25§. 
 
Styrelsen 
14§ Uppgifter 
Styrelsen ansvarar för ledningen och utvecklingen av akademiens verksamhet.  
 
Det åligger styrelsen att 
• planera akademiens verksamhet 
• inrätta och besätta de organ den anser behövliga 
• besluta om arbetsordning och andra bestämmelser för verksamheten 
• ansvara för förvaltningen av akademiens tillgångar 
• upprätta placeringsreglemente 
• upprätta budget för verksamhetsåret 
• upprätta förslag vid inval av ledamöter 
• tillsätta akademiens högre tjänster 
• i övrigt verka för att akademiens uppgifter och intressen uppmärksammas och befrämjas  
 
15§ Sammansättning, mandatperioder 
Styrelsen består av preses och två vice presides samt ytterligare sex ledamöter jämte två 
suppleanter.  
Preses är styrelsens ordförande. Vid preses frånvaro är någon av vice presides ordförande. 
Styrelsen väljs bland akademiens svenska ledamöter. Preses och vice presides väljs för en tid av 
tre år och övriga ledamöter samt suppleanter för två år.  
Om styrelseledamot avgår under löpande mandatperiod kan ersättningsval ske (30-33§§). 
Tjänsteman hos akademien kan ej ingå i styrelsen. 
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16§ Kallelse 
Kallelse till sammanträde, med föredragningslista och övriga sammanträdeshandlingar, skall 
vara styrelsens ledamöter tillhanda senast en vecka före sammanträdesdagen. 
 
17§ Protokoll 
Vid sammanträde förs protokoll som justeras av ordföranden samt en ledamot.  
 
Ledamot har rätt att få skiljaktig mening förd till protokollet. 
 
18§ Beslutsförhet, föredragande 
Styrelsen är beslutsför när minst sex ledamöter, inklusive preses eller någon av vice presides, är 
närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
Akademiens ständige sekreterare är föredragande i styrelsen och deltar i dess överläggningar 
men ej i besluten. 
 
Presidium och ständig sekreterare 
19§ Presidiet 
Presidiet består av preses och två vice presides. Det har att förbereda styrelsens arbete.  
Vid presidiets sammanträden skall föras protokoll. 
 
20§ Ständige sekreteraren 
Styrelsen utser akademiens ständige sekreterare. Denne leder den löpande verksamheten vid 
akademien och är chef för dess kansli och personal. 
 
Akademiens övriga arbetsorgan 
21§ Arbetsorgan 
Styrelsen fastställer den organisation av verksamheten som, utöver den vilken angivits i det 
föregående jämte i 22§, bedöms erforderlig för fullgörandet av akademiens uppgifter i 
enlighet med 2§. 
 
Ekonomisk förvaltning 
22§ Förvaltningsnämnd 
Styrelsen utser en förvaltningsnämnd som under styrelsen ansvarar för förvaltningen av 
akademiens fondmedel och övriga tillgångar. Den skall långsiktigt eftersträva säkerhet och 
god avkastning i enlighet med placeringsreglementet. 
 
23§ Budgetår 
Akademiens budget- och räkenskapsår motsvarar kalenderåret. 
 
24§ Revision 
Revision av akademiens räkenskaper och styrelsens förvaltning sker senast under april månad.  
Revisionsberättelse skall underställas akademiens sammankomst före utgången av maj månad. 
 
Inval och val 
25§ Fullmakt 
Vid sammankomst där inval eller val äger rum kan, genom skriftlig fullmakt, ledamot som är 
förhindrad att närvara ge annan ledamot av akademien rätt att genom hela valproceduren 
rösta i sitt ställe. Varje ledamot kan genom fullmakt företräda högst en (1) röstberättigad 
ledamot.  
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Inval av ledamöter 
26§ Förberedelser för inval 
När svensk eller utländsk ledamot uppnått en ålder av 70 år eller av någon anledning lämnat 
akademien uppstår ett ledigt rum. Sådana rum återbesätts genom inval av nya ledamöter. För 
valbarhet gäller vad som regleras i 4§. Inval i akademien skall förberedas av styrelsen och äga 
rum vid årets andra ordinarie sammankomst. Inför denna skall styrelsen, genom beslut, för 
ledamöterna tillkännage hur många svenska rum som blivit lediga och skall återbesättas, 
respektive hur många utländska rum som bör besättas. Styrelsen skall därvid ge sin mening 
tillkänna om vilka områden inom musiklivet och vilken särskild sakkunskap eller annan 
kompetens som skulle gagna akademien. 
 
Inval av hedersledamot kan, på styrelsens förslag, äga rum vid ordinarie invalssammankomst. 
Styrelsen äger härvidlag förslagsrätt. 
 
27§ Kungörande 
Beslut enligt 26§ skall av ständige sekreteraren meddelas akademiens röstberättigade 
ledamöter tillsammans med uppmaning att senast viss dag, dock minst tre veckor efter den 
dag sådant meddelande utsänts, lämna skriftligt förslag på person(-er) att inväljas jämte 
motivering(-ar). 
Sådana förslag får inte lämnas av styrelsens ledamöter eller av ständige sekreteraren. 
 
28§ Invalsförslag 
Ständige sekreteraren skall, sedan förslag enligt 27§ inkommit, sammanställa listor över 
valbara personer, en för inval av svenska ledamöter, en för inval av utländska ledamöter och, i 
förekommande fall, förslag på inval av hedersledamöter. 
Dessa listor skall omfatta samtliga förslag på valbara personer som under innevarande år samt 
under de två föregående åren inkommit enligt 27§.  
Styrelsen upprättar därefter ett samlat invalsförslag som skall bygga på de ingivna förslagen.  
Det samlade invalsförslaget, jämte motiveringar och listorna över samtliga valbara personer, 
skall delges akademiens röstberättigade ledamöter senast tre veckor före 
invalssammankomsten. 
 
29§ Valförrättning 
Valet sker i en eller två omgångar. Valsedlarna för svenska respektive utländska ledamöter 
skall i den första valomgången innehålla styrelsens namnförslag. Vart och ett av dessa förslag 
skall av den röstande kunna ersättas med ett annat namn, hämtat från de listor med föreslagna 
namn som utsänts. Inom ramen för antalet lediga rum är de kandidater invalda, som i denna 
omgång fått flest röster och upptagits på mer än hälften av de i den första omgången avgivna 
röstsedlarna. 

Om inte alla lediga rum kunnat besättas i denna omgång, genomförs en andra valomgång. 
Valsedlarna för den andra valomgången skall omfatta det antal lediga rum som återstår att 
fylla gånger två. Namnen skall motsvara dem som i den första valomgången erhållit de flesta 
rösterna utöver dem som redan invalts.  

Skulle flera kandidater ha samlats på det lägsta antal röster som krävs för att komma med i 
den andra valomgången, utökas denna till att omfatta samtliga dessa kandidater. Inom ramen 
för antalet lediga rum är envar kandidat invald, som fått flest röster och upptagits på mer än 
hälften av de i den andra omgången avgivna röstsedlarna.  
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Skulle flera kandidater ha samlats på det lägsta antal röster som krävs för att inval skall kunna 
ske, är dessa invalda och antalet rum utökas tillfälligt. 
 
I och med att den första valsedeln avgivits äger ingen ytterligare ledamot tillträde till lokalen 
förrän hela röstningsproceduren slutligt genomförts. 
 
Val av styrelse 
30§ Kungörande  
Vid andra ordinarie höstsammankomsten förrättas erforderliga val av preses, vice presides 
samt övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen för tiden från nästföljande kalenderårs 
början (beträffande valbarhet, mandatperioder, se 15§). Ständige sekreteraren skall inför 
nämnda sammankomst skriftligen meddela akademiens röstberättigade ledamöter vilka 
styrelseplatser som blir vakanta och därvid uppmana dem att senast viss dag, dock minst tre 
veckor efter den dag sådant meddelande utsänts, inkomma med motiverat, skriftligt förslag till 
lämpliga styrelsekandidater.  
 
För fyllnadsval till preses, vice preses eller övriga styrelsen förrättas val vid närmast möjliga 
ordinarie sammankomst och med hänsyn tagen till de rutiner för val till styrelsen som 
föreskrivs i denna paragraf samt i 31-32§§. 
 
31§ Valberedning, förslag 
Val till styrelsen skall förberedas av en valberedning. Den skall för akademiens ledamöter, i 
enlighet med 33§, upprätta ett eget valförslag med motiveringar och därvid särskilt beakta att 
styrelsen får en sammansättning som mångsidigt svarar mot musiklivets olika områden.  
Valberedningens förslag skall, tillsammans med övriga inkomna förslag, delges ledamöterna 
senast tre veckor före valsammankomsten. 
 
32§ Alternativa förslag 
Ledamot som inte biträder valberedningens förslag beträffande viss i 33§ angiven valomgång 
skall senast tio dagar före valsammankomsten till ständige sekreteraren skriftligen avge 
komplett, alternativt förslag motsvarande sådan valomgång. Förslaget skall av ständige 
sekreteraren omgående tillställas akademiens ledamöter.  
Vid valsammankomsten får inte ytterligare nomineringar göras. 
 
33§ Valförrättning 
Val till styrelsen sker i sluten omröstning i tre omgångar:  
 
1. val av preses 
2. val av vice presides 
3. val av övriga ledamöter samt suppleanter 
 
Votering vid val i de två sistnämnda omgångarna sker mellan kompletta förslag.  
 
Vid val till styrelse skall följande voteringsordning tillämpas:  
• Föreligger två valalternativ avgörs valet med enkel majoritet.  
• Vid lika röstetal företas lottning.  
• Vid fler än två valalternativ där inte något alternativ vunnit mer än hälften av de avgivna 

rösterna, företas en ny omröstning mellan de två alternativ som samlat flest röster i den 
första omgången.  

• Vid lika röstetal företas lottning  
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I det fall då annat presidium valts än det av valberedningen föreslagna skall eventuellt 
successionsval till styrelsen genomföras vid nästföljande sammankomst. Härvidlag åligger det 
valberedningen att till det aktuella fyllnadsvalet lägga fram nytt förslag som är anpassat till 
såväl det nyvalda presidiet som till styrelsen i övrigt. Akademiens ledamöter skall därefter 
beredas nytt tillfälle att inkomma med eventuella alternativa förslag på det sätt som anges i 
32§. 
 
Val av valberedning 
34§ Val av valberedning 
Valberedningen består av åtta svenska ledamöter varav fem ordinarie och tre suppleanter. 
Mandatperioden är två år med inval av två eller tre ledamöter respektive en eller två 
suppleanter varje år. Valberedningen utser inom sig ordförande. 
 
Val av ledamöter i valberedningen genomförs i direkt anslutning till akademiens styrelseval. 
Akademiens röstberättigade ledamöter skall uppmanas att senast viss dag, dock minst tre 
veckor efter den dag sådant meddelande utsänts, skriftligen lämna förslag på ledamöter i 
valberedningen motsvarande antalet utgående mandat. Inkomna förslag skall delges 
akademiens ledamöter senast tre veckor före dagen för ordinarie styrelseval.  
 
Valet sker vid valsammankomsten utan föregående beredning. Det genomförs i en sluten 
omröstning på basis av inkomna namnförslag. De kandidater som individuellt erhållit de 
flesta rösterna är valda i en turordning där de ordinarie platserna besätts först och därefter 
suppleantplatserna. 
 
Stadgeändring 
35§ Stadgeändring 
För beslut om ändring av akademiens stadgar krävs likalydande beslut vid två på varandra 
följande sammankomster, varvid vid båda tillfällena minst två tredjedelar av de närvarande 
biträder beslutet. 
Förslag till stadgeändring skall skriftligen meddelas akademiens svenska ledamöter senast tre 
veckor före sammankomst vid vilken akademien skall ta ställning till förslaget. 
 
36§ Fastställande 
Beslut om stadgeändring skall underställas regeringen för fastställande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


