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Stadgar

1 Namn och ändamål
Föreningens namn är Konstföreningen Konstnärshusets Vänner. Det är en ideell förening och
vänder sig till besökare i Konstnärshuset och alla andra, som av olika skäl värdesätter denna
anrika byggnad och uppskattar och vill främja verksamheterna där. Föreningens ändamål är 
att med utgångspunkt från Konstnärshustes plats i svenskt konstliv väcka och fördjupa 
intresset för bildkonst och övriga kulturyttringar, aktivt bidra till ökad kännedom om 
Konstnärshuset och dess roll, samt ge medlemmarna möjlighet till vidgad konstförståelse 
genom direkt kontakt inom och utom huset med konstnärer och andra konstkunniga.

Föreningen vill förverkliga sitt syfte bl.a genom
att arrangera föreläsningar, konstvisningar, diskussionsaftnar mm

så vitt möjligt i anknytning till utställningar och andra aktiviteter i 
Konstnärshuset

att ordna utflykter och studieresor till från kultursynpunkt intressanta platser
att för årlig utlottning bland medlemmarna inköpa konstverk företrädesvis i 

samband med utställningar i Konstnärshusets gallerier
att planera och bedriva sitt arbete i samverkan med de sammanslutningar som bär 

upp och ansvarar för verksamheterna i Konstnärshuset

2 Medlemskap
Medlemskap kan vinnas efter anmälan till föreningens styrelse. Medlem som önskar utträda 
ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen. Medlem som inte erlagt fastställd 
medlemsavgift utesluts ur föreningen.

3 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställes årligen av det ordinarie föreningsmötet. Avgiften erlägges senast
under februari månad. Medlem som inträder i föreningen under löpande verksamhetsår är 
skyldig att vid inträdet erlägga fastställd årsvgift.

4 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst fem ordinarie 
ledamöter och minst två suppleanter.
Ordförande, minst fyra ordinarie ledamöter och minst två suppleanter väljs av ordinarie 
föreningsmötet.
Ordföranden väljs för ett år och övriga ledamöter och suppleanter för en tid av två år.

Styrelsens övriga ledamöter utses för en tid av två år med möjlighet till omval och på sådant 
sätt att mandattiden utgår för hälften av dem vartannat år och för den andra hälften 
mellanliggande år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och klubbmästare samt en 
kassaförvaltare.



Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta ärendena påkallar eller om tre av
ledamöterna gör framställning därom till ordföranden. Vid omröstning gäller enkel majoritet
och i händelse av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig om 
minst fyra ledamöter, ordinarie eller suppleanter är närvarande och minst tre är ense om 
beslutet. 

Styrelsen skall varje år avge berättelse om föreningens verksamhet under det gångna 
verksamhetsåret samt senast den 15 februari till föreningens revisorer avlämna avslutade 
räkenskaper och protokoll.

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen som sådan, av den eller dem som styrelsen 
utser härtill.

5 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning utser årligen ordinarie föreningsmöte minst en 
revisor jämte minst en suppleant. Revisorerna skall avge skriftlig berättelse över sin  
granskning varvid de tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

6 Föreningsmöten
Föreningens verksamhetsår skall löpa per kalenderår. Ordinarie föreningsmöte hålles senast i 
april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Till extra föreningsmöte kallas när 
styrelsen så finner lämpligt eller när minst en tiondel av föreningsmedlemmar så påfordrar. 
Kallelse till föreningsmöte sker genom anslag i Konstnärshuset och genom skriftligt 
meddelande senast 14 dagar före mötet.

6.1 Ordinarie föreningsmöte
Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden behandlas:

1 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
2 Val av mötesfunktionärer

ordförande
sekreterare

      två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
3 Verksamhetsberättelse
4 Revisorernas berättelse
5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6 Fastställande av medlemsavgift
7 Val av

ordförande i föreningen
ordinarie styrelseledamöter
styrelsesuppleanter
revisor/er 
revisorsuppleant/er
valnämnd

8 övriga på föredragningslistan upptagna ärenden

Ärenden och förslag som medlem vill skall upptagas på föreningsmötet skall tillställas 
styrelsen före januari månads utgång.



6.2 Extra föreningsmöte
Vid extra föreningsmöte skall följande ärenden behandlas:

1 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
2 Val av mötesfunktionärer

ordförande
sekreterare
två justerare att jämte ordföranden justera protokollet

3 Fråga/frågor som skall behandlas av extra föreningsmöte

7 Valnämnd
För att förbereda val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer väljer ordinarie 
föreningsmöte en valnämnd bestående av två ledamöter, varav en sammankallande samt en 
suppleant. Ledamöter och suppleanter får ej tillhöra styrelsen. Valnämndens kandidatlista 
skall, genom styrelsens försorg, tillställas medlemmarna i samband med årsmötet.

8 Inköp och utlottning av konstverk
De konstverk som skall köpas in för utlottning utväljs av styrelsen. Utlottning av konstverk 
äger rum en gång per år på tid och sätt som styrelsen bestämmer. Utlottning företas mellan de 
föreningsmedlemmar som erlagt medlemsavgift.

Det åligger styrelsen att före utlottningen rangordna konstverken i nummerföljd med lägsta 
numret för det enligt styrelsens bedömning mest värdefulla verket samt att före lottdragningen
ställa ut konstverken i Konstnärshuset. Vinster fördelas så, att närvarande medlem eller 
ombud med fullmakt för icke närvarande medlem, väljer vinst efter eget val i tur och ordning. 
Vid utlottning av konstverk där vinst går till icke närvarande medlem och skriven fullmakt 
saknas, ska medlemmen ej erhålla vinst och ny dragning göras.
Konstverk, som vinnare inte hämtat tre månader efter att vinstlistan publicerats och giltigt 
förfall inte meddelats, tillfaller lotteriet.

9 Stadgeändring och upplösning av föreningen
Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas på två av varandra, med minst en månads 
mellanrum, följande föreningsmöten, varav ett ordinarie. För beslutets giltighet erfordras 
minst två tredjedels majoritet av samtliga medlemmar. Beslut och upplösning skall träffas i 
samma ordning som gäller i fråga om ändring av stadgarna. Vid upplösningen skall eventuellt 
befintliga tillgångar användas till inköp av konstverk som utlottas bland medlemmarna.

Stadgarna antagna den 17 september 1980
Ändringar/tillägg: 8 april 1981, 13 december 1981, 22 februari 1984, 19 september 1984,
16 mars 1986, 21 januari 1987, 27 april 1989, 18 mars 1997, 16 april 2007, 12 april 2010, 
1 november 2010, 13 april 2014 samt 23 april 2017
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