Österåkers
Konstförening
Föreningens stadgar,
antagna i mars och oktober 2016
§ 1.
Föreningen vill väcka, sprida och underhålla
intresset för konst och konsthantverk i
Österåker.
Föreningen förvaltar och utvecklar
Länsmansgården i Österåker till ett attraktivt
besöksmål och ett kulturellt centrum med ett
brett utbud av kulturella aktiviteter.
Föreningen är partipolitiskt obunden.
§ 2.
Föreningen består av årsmedlemmar.
Grupper eller föreningar kan bli medlemmar.
Årsmötet fastställer medlemsavgifter för
nästkommande arbetsår.
§ 3.
Medlem är berättigad till fritt tillträde till
föreningens utställningar. Föreläsningar och
andra arrangemang kan avgiftsbeläggas.
Medlem, som har betalt årsavgift, är berättigad att delta i föreningens årliga konstlotteri.
§ 4.
Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari –
31 december.
§ 5.
Föreningen leds av en styrelse bestående av
ordförande och fem ledamöter plus tre ersättare. Ordförande väljs särskilt av föreningen
vartannat år. Övriga ledamöter och ersättare
väljs på två år, så att ca hälften av dessa väljs
varje år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande,
sekreterare och kassör samt utom eller inom
sig övriga funktionärer och arbetsgrupper,
som anses behövliga för föreningens verksamhet.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fem av
dess ledamöter eller ersättare är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen ska besluta om firmateckning.
Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger
om året på kallelse av ordföranden eller då
minst tre ledamöter så kräver.
Styrelsen ska föra protokoll över föreningens
och styrelsens sammanträden. Protokollen
ska tillsändas styrelsen.
Styrelsen ska avlägga verksamhetsberättelse
inför årsmötet.
Bokslutet ska i god tid före årsmötet överlämnas till revisorerna för redovisning vid
årsmötet.
Styrelsen ska föra matrikel över föreningens
medlemmar.
§ 6.
Föreningens medel och övriga tillgångar ska
förvaltas av styrelsen.
§ 7.
För granskning av styrelsens förvaltning och
räkenskaper ska på ordinarie årsmöte två
revisorer och en ersättare med ett års mandatperiod utses.
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§ 8.
Inköp av konstverk för medlemslotteriet ska
ske genom en inköpsnämnd bestående av
föreningens ordförande jämte två vid årsmötet valda ordinarie ledamöter och två
ersättare. Inköpsnämnden väljs för ett år i
taget. Ordföranden kan om så önskas delegera sin uppgift i nämnden till någon annan i
styrelsen.
Föreningen ska, så långt det är möjligt, göra
inköp på de utställningar föreningen medverkar i samt från Sveriges Konstföreningars
Riksförbund (SKR).
Vid årsmötets lotteridragning godkänns en
medlems fullmakt.
§ 9.
Föreningens ordinarie årsmöte ska hållas
senast i april månad.
Följande ärenden ska då behandlas:
1. Val av mötesordförande
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av två justeringspersoner
4. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt
5. Föredragning av verksamhets- och
revisionsberättelser
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
8. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
9. Val av föreningens ordförande (vartannat
år)
10. Val av ordinarie styrelseledamöter
11. Val av ersättare i styrelsen
12. Val av två revisorer samt en ersättare
13. Val av två ledamöter i inköpsnämnden
samt två ersättare
14. Val av valberedning vars storlek årsmötet
bestämmer. En ledamot i valberedningen
ska vara sammankallande.
15. Övriga ärenden

Kallelse ska utsändas skriftligt minst två
veckor före mötet. Till kallelsen ska verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, valberedningens förslag och dagordning för årsmötet
bifogas.
Ärende, som medlem önskar ta upp på årsmötet, ska vara styrelsen tillhanda senast den
15 januari.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal gäller den mening som mötesordföranden ansluter sig till, utom vid val då
lottning företas.
§ 10.
För stadgeändring eller beslut om föreningens upplösande erfordras 2/3 majoritet på två
på varandra inom tidigast 30 dagar följande
föreningsmöten, varav ett årsmöte.
Vid föreningens upplösande ska dess tillgångar användas inom Österåkers kommun
för ändamål som kan anses främja något av
föreningens syften enligt § 1.

