Stadgar för Svenska Konstnärernas Förening
Utan Personlig Ansvarighet
§1
Denna förening, vars firma är ”Svenska Konstnärernas Förening utan personlig ansvarighet”,
har till ändamål att främja sina medlemmars såväl ekonomiska som konstnärliga intressen,
särskilt genom föranstaltande av konstutställningar.
§2
Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholms stad.
§3
Varje svensk arkitekt, målare, bildhuggare, tecknare, gravör och etsare, man eller kvinna, kan
av styrelsen inväljas till ledamot av föreningen.
Av årsmötet vald invalsnämnd prövar invalet av sökande. Styrelsen beslutar om invalet, som
för giltighet kräver att minst fem styrelseledamöter eller inkallade styrelsesuppleanter är närvarande vid sammanträdet och en majoritet av dessa är eniga om valet. Styrelsen äger besluta
om inval, utan föregående prövning av invalsnämnden, av person som uppfyller de formella
kriterier som fastställts i vid var tid gällande av styrelsen fastställt styrdokument.
§4
Varje medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp på 25 kronor. Därutöver skall
medlemmen vid inträde erlägga en inträdesavgift om 175 kronor. Insats och inträdesavgift
betalas kontant när medlemskap har beviljats. Varje medlem deltar med en insats.
Varje medlem skall årligen till föreningen betala medlemsavgift som skall beslutas av föreningsstämman, dock högst 1 000 kronor. Medlemsavgift betalas på det sätt och inom den tid
som styrelsen bestämmer.
§5
Till hedersledamot i föreningen kan inväljas var och en som genom donationer eller på annat
verksamt sätt bidragit till föreningens bästa eller konstens främjande. Val till hedersledamot
sker på årsmöte efter av styrelsen framställt förslag under förutsättning att minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna röstat för förslaget. Ingen diskussion får i
detta fall föregå valet. Hedersledamot erlägger inga inträdes- eller årsavgifter till föreningen.
§6
Föreningen företrädes av en styrelse bestående av minst fem ordinarie föreningsledamöter
samt minst två suppleanter. Ordförande och ordinarie ledamöter väljes för två år av årsmötet.
Suppleanter väljes för ett år.
Om möjligt skall vartannat år väljas två ledamöter och vartannat år tre ledamöter. Avgående
ledamöter och suppleanter kan återväljas.
Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare och skattmästare, konstnärlig ledare samt ledamöter i Björn och Sonja Näsvalls stiftelse för Konstnärshusets bevarande.
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Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse till ordinarie sammanträde minst sex gånger
om året. Styrelsen är beslutsför om minst fyra ledamöter, inklusive suppleant som inträtt i
ledamots ställe, är närvarande. Ordförande har vid lika röstetal utslagsröst.
Det åligger styrelsen att handha föreningens ekonomi och medelsförvaltning, att föranstalta
förandet av fullständiga räkenskaper, som avslutas per kalenderår, att vårda föreningens egendom, förbereda alla ärenden, som bör hänskjutas till avgörande på årsmöte, handlägga ärenden som av föreningen hänskjutes till styrelsen, ombesörja verkställandet av fattade beslut
samt i övrigt på allt sätt söka främja föreningens syfte.
Föreningens firma tecknas av den eller dem inom eller utom styrelsen som styrelsen därtill
utser.
§7
Styrelsen äger uppbära årligt arvode som bestäms av årsmötet. Styrelsen beslutar inom sig om
fördelningen härav till de olika styrelseledamöterna.
§8
I föreningens verksamhet ingår att anordna utställningar avsedda dels för föreningens medlemmar eller grupper därav, dels minnes-, grupp- och separatutställningar där medlemskap ej
erfordras. Föreningen bör även främja internationella konstnärliga utbyten, utställningar och
samarbeten inom samtidskonsten.
Styrelsen utser en konstnärlig ledare. Den konstnärliga ledaren kan väljas inom eller utom
föreningen. Den konstnärliga ledaren har ansvar för att leda, curera, planera, budgetera och
driva föreningens utställningsverksamhet, med hänsyn till att tillvarata föreningens intressen.
Konstnärlig ledare kan vara adjungerad i föreningens styrelse.
Vid årsmöte väljs ett utställningsråd med uppdrag att främja medlemmarnas konstnärliga intressen enligt § 8 första stycket. Utställningsrådet består av tre ordinarie ledamöter och två
suppleanter. Mandattiden är två år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Styrelsemedlem får inte inväljas i utställningsrådet. Suppleanter får närvara vid sammanträde men har
rösträtt endast som ersättare för ordinarie ledamot.
Föreningsmedlemmar och andra kan ansöka om utställning och projekt utifrån de former som
upprättas. Utställningsrådet bereder inkomna ansökningar.
Konstnärlig ledare och UR sammanträder vid behov, dock minst 2 ggr per år. Dels för att ta
del av konstnärlig ledares utställningsprogram, dels för att presentera sitt urval.
Den konstnärliga ledaren har det yttersta ansvaret att disponera UR:s urval i relation till det
planerade utställningsprogrammet.
Konstnärlig ledare skall för styrelsen presentera sitt planerade utställningsprogram med budget en gång per år. Styrelsen har till uppdrag att besluta det föreslagna utställningsprogrammet
och tillse att det följer föreningens stadgar.
Utställningsvillkor fastställs av styrelsen. Mellan utställare och föreningen upprättas kontrakt
som undertecknas av utställaren och den konstnärliga ledaren.
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§9
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen på årsmötet för tiden intill slutet av nästkommande årsmöte en revisor jämte en suppleant. Revisorn
skall vara auktoriserad eller godkänd. Revisionen skall utföras enligt god revisionssed.
§ 10
Årsmöte hålles en gång om året under mars eller april månad. Valberedningens förslag skall
vara styrelsen tillhanda fyra veckor innan årsmöte. Detsamma gäller eventuella alternativa
förslag från medlemmar på styrelse och nämnder. Styrelsen äger, när den finner lämpligt, kalla föreningens medlemmar till extra föreningsmöte. Extra föreningsmöte skall också utlysas
av styrelsen då det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av revisor eller minst en tiondel
av samtliga föreningsmedlemmar. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då
sådan begäran kommit in till föreningen.
Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen per elektronisk post eller brev med posten om
medlemmen så önskar, till den elektroniska eller fysiska adress som medlemmen uppgivit,
tidigast fyra veckor och senast två veckor före årsmöte och extra föreningsmöte.
§ 11
Motion, som av någon medlem önskas framförda på årsmöte skall skriftligen vara styrelsen
tillhanda senast 1 februari eller den senare tidpunkt som styrelsen bestämmer.
§ 12
Vid årsmötet, som ledes av föreningens ordförande eller vid förfall för denne av vice ordföranden eller av annan ordförande som årsmötet väljer, skall följande ärenden förekomma:
1. Upprättande av röstlängd.
2. Fråga om stämmans rätta utlysande och behörighet.
3. Val av två justerare och två rösträknare.
4. Godkännande av dagordning.
5. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
6. Föredragning av revisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningarna.
8. Beslut om disposition av årets resultat.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
10. Antagande av budget för det kommande verksamhetsåret.
11. Bestämmande av årsavgift.
12. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
13. Bestämmande av arvode till styrelsen och revisorerna.
14. Val av ordförande i förekommande fall.
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
16. Val av revisor och revisorssuppleant.
17. Val av ledamöter och suppleanter invalsnämnd, bestående av fem ordinarie och tre
suppleanter.
18. Val av ledamöter och suppleanter i utställningsrådet.
19. Val av ledamöter och suppleanter i stipendienämnden, bestående av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter för ett år.
20. Val av valberedning bestående av fem ledamöter för ett år.
21. Övriga frågor väckta av styrelsen eller av revisorer eller av enskilda föreningsmedlemmar.
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§ 13
Beslut om ändring av föreningens stadgar beträffande föremålet för dess verksamhet eller om
föreningens upplösning eller om ändring av denna paragraf, vare ej giltigt med mindre än att
samtliga föreningsmedlemmar förenat sig därom eller beslutet fattats på två på varandra följande möten, därav minst ett årsmöte och på det möte som sist hålles, biträtts av minst tre
fjärdedelar av de röstande.
Beslut om annan ändring av stadgarna vare ej giltigt med mindre än att samtliga föreningsmedlemmar förenat sig därom eller beslutet fattats på två på varandra följande möten, därav
minst ett årsmöte och på det möte som sist hålles beträtts av minst två tredjedelar av de röstande.
Beslut på föreningsmöte fattas med enkel majoritet, varvid ordföranden har utslagsröst.
Föreningsmedlems rösträtt på möte kan utövas genom fullmakt av annan medlem. Ingen äger
rätt att på sådant sätt företräda mer än en annan medlem.
§ 14
Utövande av rösträtt och deltagande i beslut på föreningsmöte liksom deltagande i föreningens utställningar tillkommer endast medlem som för det gångna året och innevarande år –
nytillträdande medlem för det löpande året – erlagt beslutad årsavgift.
Medlem som ej under loppet av två år erlagt beslutad årsavgift till föreningen anses ha upphört att tillhöra föreningen och har därigenom frånträtt alla rättigheter i föreningen och kan
uteslutas enligt beslut av styrelsen.
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