STADGAR FÖR VÄRMLANDS KONSTFÖRENING
§1

Föreningens namn

Föreningens namn är Värmlands Konstförening.

§2

Föreningens syfte

Föreningen har till uppgift att inom Värmland väcka, underhålla och utbreda intresset för konst.

§3

Verksamhet

Föreningen skall anordna egna utställningar.
Föreningen skall för utlottning bland medlemmarna inköpa konstverk på de utställningar som
föreningen medverkar i, och i första hand av värmländska konstnärer som tillhör Värmlands
Konstnärsförbund.
Föreningen skall anordna föredrag, studieverksamhet och övriga aktiviteter rörande konst och skapa
tillfällen till samtal om konst.

§4

Medlemskap

Medlem i föreningen är den som erlägger fastställd årsavgift. Föreningen har enbart personliga
medlemmar. Beslut om medlemsavgift fattas vid föreningens årsmöte och skall gälla det kommande
verksamhetsåret.
Till hedersmedlem kan föreningen utse medlem som på ett särskilt förtjänstfullt sätt verkat för
föreningens syften. Hedersmedlem utses av årsmötet på förslag av styrelsen.

§5

Årsmöte

Kallelse till årsmötet skall göras skriftligen senast 10 dagar före sammanträdet.
Årsmötet skall hållas före april månads utgång.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1 Val av ordförande för årsmötet
2 Val av sekreterare för årsmötets protokoll
3 Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera mötets protokoll
4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
5 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
6 Föredragning av revisorernas berättelse

7 Beslut om godkännande av verksamhetsberättelsen, fastställande av bokslut och ansvarsfrihet för
styrelsen
8 Val av ordförande i styrelsen för ett år
9 Val av fyra styrelseledamöter för två år
10 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år
11 Val av valberedning för tiden fram till nästa årsmöte
12 Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
13 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden
14 Övriga ärenden
Alla beslut fattas med enkel majoritet med undantag av frågor som rör föreningens upplösning eller
ändring av stadgarna. Omröstning sker öppet såvida inte sluten begärs. Vid lika röstetal gäller den
mening som mötets ordförande biträder utom vid val, då lottning företas. Fullmakt får inte utnyttjas.

§6

Styrelsen

Föreningens angelägenheter skall skötas av en arbetande styrelse om nio ledamöter valda av årsmötet.
Ordförande väljs av årsmötet för ett år.
Styrelsens övriga ledamöter väljs av årsmötet för en tvåårsperiod växelvis, fyra vid varje tillfälle.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen utser vid sitt årliga konstituterande
sammanträde firmatecknare.
I styrelsen kan inte ingå medlem i Värmlands Konstnärsförbund.
Styrelsen är beslutsmässig när minst fem ledamöter är närvarande.
Styrelsen skall handha och gemensamt svara för förvaltning och ekonomi.
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på kallelse av ordföranden eller då minst tre
medlemmar så påfordrar.
Kallelse till styrelsesammanträde skall ske minst åtta dagar före mötet.
Protokoll skall föras vid styrelsens sammanträden.
Styrelsen har rätt att till sammanträde adjungera den som kan tillföra önskvärd kompetens. Adjungerad
har yttrande- och förslagsrätt men inte beslutsrätt.
Styrelsen skall senast den 1 mars till revisorerna överlämna de avslutade räkenskaperna och övriga
handlingar som rör föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret (= kalenderåret).

§7

Arbetsutskott

Styrelsen kan, om så anses lämpligt, inom sig utse ett arbetsutskott. I utskottet skall ingå ordföranden,
vice ordföranden och sekreteraren.

§8

Kassaförvaltning

Styrelsen utser utanför styrelsen en kassaförvaltare, som också ansvarar för medlemsregistret.
Kassaförvaltaren har rätt att närvara vid årsmöten samt sammanträden med styrelse, arbetsutskott och

alla kommittéer som utses av styrelsen. Kassaförvaltaren har yttrande- och förslagsrätt men inte
beslutsrätt.

§9

Jury

Uttagning av konstverk till av föreningen anordnade höstsalonger skall ske genom av styrelsen utsedd
juryperson. Inför mindre salonger bjuder styrelsen in de medverkande.

§ 10

Inköp och utlottning av konstverk

Föreningen skall till det årliga lotteriet köpa in konst till ett värde som motsvarar minst hälften av
föregående års medlemsavgifter. Utlottning av inköpta konstverk skall ske senast den 15 december.
Vinsterna fördelas mellan vinnarna på så sätt att första vinnaren väljer först, andra vinnaren därefter o
s v. Om vinnaren eller dennes ombud inte är närvarande sker fördelning efter vinstens inköpsvärde.
För inköp av konstverk bör styrelsen inom sig utse en inköpskommitté. Det är önskvärt att ledamöter i
inköpskommittén byts kontinuerligt.

§ 11

Revision

Vid årsmötet väljs två revisorer och två suppleanter för dessa. Revisorerna skall granska föreningens
verksamhet och dess räkenskaper.

§ 12

Valberedning

Vid årsmötet väljs – utanför styrelsen – en valberedning om minst två ledamöter, varav en är
sammankallande. Valberedningens kandidatlista skall vara tillgänglig hos föreningens sekreterare
senast den 15 mars.

§ 13

Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske vid årsmöte. För beslutets giltighet krävs minst 2/3 majoritet av
samtliga närvarande medlemmar. Förslag om ändring/tillägg skall inlämnas till styrelsen senast den 1
februari.

§ 14

Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs 2/3 majoritet av samtliga närvarande medlemmar vid två på
varandra följande ordinarie årsmöten.
Beslut om upplösning av föreningen skall innefatta konkret redovisning för hur befintliga tillgångar
skall disponeras i enlighet med föreningens syfte enligt § 2 i stadgarna.

(Stadgar senast reviderade vid årsmötet 2022)

