STADGAR FÖR TROSABYGDENS KONSTFÖRENING
(Antagna vid föreningens årsmöte 2017)
§1 Namn och ändamål
Föreningens namn är TROSABYGDENS KONSTFÖRENING. Den är en ideell
förening med uppgift att väcka, underhålla och utbreda intresset för konst.
I detta syfte vill föreningen:
· Ordna utställningar av konst.
· Ordna föreläsningar och diskussionsaftnar samt befrämja studieverksamhet i konst
och därmed besläktade frågor.
· Ordna utlottningar av inköpta konstverk.
· Ordna utställningsbesök, studieresor och dylikt för medlemmarna och deras anhöriga.
· Verka för en utställningslokal i Trosa
§2 Medlemskap, rösträtt
Medlemskap kan beviljas efter anmälan till föreningens styrelse. Varje medlem äger en
röst. Familj äger två röster.
I och med betalning av medlemsavgift samtycker medlem att föreningen lagrar namn,
post- och epostadress samt telefonnummer i föreningens medlemsregister. Uppgifterna
behövs för att informera och göra utskick om föreningens aktiviteter. Det står medlem
fritt att välja att viss adress-/telefonuppgift inte ska registreras i medlemsregistret.
Enligt § 35 Lotterilagen måste medlem ha fyllt 18 år innan medlemskap kan tecknas.
§3 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs årligen av den ordinarie föreningsstämman. Medlem
erlägger senast den 1 mars den föregående år beslutade avgiften. Nya medlemmar
erlägger avgift i samband med inträdet.
§4 Inköp och utlottning av konstverk
Styrelsen eller av styrelsen utsedd inköpsgrupp svarar för inköp av konstverk för
utlottning. Berättigad att delta i utlottningar är medlemmar som betalat medlemsavgift
för föregående verksamhetsår.
§5 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen.
§6 Verksamhetsår
Verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.
§7 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem till sju ordinarie
ledamöter och två suppleanter, samtliga valda av årsmötet. Ordföranden väljs på
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ordinarie årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen är beslutsmässig då efter kallelse till samtliga ordinarie ledamöter minst
hälften av dessa eller deras ersättare är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening
som biträds av ordföranden.
§8 Föreningsteckning
Ordförande och kassör äger rätt att gemensamt teckna föreningen. Styrelsen har rätt att
delegera teckningsrätten.
§9 Årsmöte
Skall äga rum senast den 31 mars. Kallelse samt verksamhets- och förvaltningsberättelse skall utsändas två veckor före mötet.
§10 Motion
Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan
motion ska vara föreningens styrelse skriftligen tillhanda senast fjorton dagar före
årsmötet.
§11 Ärende vid årsmötet
1. Val av ordförande vid mötet.
2. Val av sekreterare vid mötet.
3. Upprättande av röstlängd.
4. Val av två justerare tillika rösträknare.
5. Fråga om mötet är i stadgeenlig ordning utlyst.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Val av ordförande för två år.
11. Val av två alt. tre ordinarie ledamöter för två år. (Styrelsen har fem ledamöter som
avgår växelvis)
12. Val av suppleant för två år. (Styrelsen har två suppleanter som avgår växelvis)
13. Val av revisor samt en suppleant på två år. (Styrelsen har två revisorer samt två
suppleanter som avgår växelvis)
14. Val av två ledamöter i valberedning
15. Budget för kommande verksamhetsår.
16. Beslut om medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår.
17. Till styrelsen inkomna motioner och styrelsens förslag.
§12 Stadgeändring och upplösning av föreningen
Beslut om ändring eller komplettering av föreningens stadgar och för upplösning av
föreningen fordras att beslutet fattats på två på varandra följande Föreningssammanträden, därav minst ett årsmöte och på det sammanträde som sist hålls, biträds av minst
två tredjedelar av de närvarande.
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