
Stadgar för Sjöbo Konstförening 
  

  
ÄNDAMÅL 
§ 1 
Sjöbo Konstförening inom Sjöbo kommun i Skåne län, är en ideell organisation religiöst och 
partipolitiskt obunden. Föreningens ändamål är att på olika sätt väcka och höja konstintresset inom 
kommunen.  
  
VERKSAMHET 
§ 2 
Konstföreningen bedriver sin verksamhet genom  

• utställningar och konstresor, 
• inköp av konstverk  
• att även på annat sätt medverka med aktiviteter för att stimulera intresset för                              

konst och kultur 
  
Under verksamhetsåret inköpta konstverk utlottas vid årsmötet till föreningens 
medlemmar. Medlem erhåller en lott för varje för året erlagd årsavgift.  
  
 
MEDLEMSKAP 
§ 3  
Medlemskap i föreningen kan erhållas av envar intresserad person. Till hedersmedlem 
kan föreningen utse person, som gjort föreningen stora tjänster eller som i övrigt har 
nedlagt stort arbete inom främjandet av konstlivet. 
  
 
STYRELSEN 

 §  4  
Föreningens angelägenheter handhas av en på årsmötet vald styrelse bestående av 9-11 
ledamöter, varav en på årsmötet vald ordförande, och 3 suppleanter. Inom sig utser 
styrelsen vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. Vid val av styrelse väljes 
ordförande för 1 år och ordinarie ledamöter för 2 år. 
  
  
§ 5 
Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst fyra gånger årligen. 
Kallelse till möte med styrelsen skall vara ledamot tillhanda senast en vecka före 
sammanträdet. Styrelsen är beslutmässig då minst hälften av ledamöterna är 
närvarande. Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller 
den mening, som ordföranden biträder. 
  
 
VERKSAMHETSÅR 

 §  6  
Föreningens verksamhetsår, tillika räkenskapsår, är kalenderår. För granskning av 
verksamheten utses två revisorer och en revisorssuppleant. Före den 1 februari skall 
föreningens räkenskaper för senaste räkenskapsåret, vederbörligen avslutade, 
överlämnas till de utsedda revisorerna, vilka före den 1 mars avgiva berättelse. 
  
 
 
 
 
 



ÅRSMÖTE 
 §  7  

Föreningen sammanträder till årsmöte under mars månad i Sjöbo kommun på tid och 
plats som av styrelsen bestämmes. Extra sammanträde utlyses av styrelsen, när den så 
finner lämpligt, eller när skriftlig framställning härom gjorts av minst 10 medlemmar med 
angivande av den fråga som önskas bli behandlad. Förslag, som medlem önskar få 
behandlad vid årsmötet, skall till styrelsen ingivas senast den 15 februari. 
 
Kallelse till föreningssammanträde skall ske minst 8 dagar före sammanträdet. Vid 
kallelse till extra sammanträde skall i kallelsen angivas de ärenden som skall behandlas 
vid sammanträdet. 
  
§  8  
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 
 

1. Val av ordförande för dagens förhandlingar 
2. Val av sekreterare för dagens förhandlingar 
3. Val av två justerare. 
4. Fråga om årsmötet anses vara i laga ordning utlyst 
5. Styrelsens årsberättelse 
6. Revisorernas berättelse 
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
8. Val av ordförande för ett år 
9. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter 
10. Val av två revisorer och en suppleanter för dessa 
11. Val av tre ledamöter i valberedningen jämte en suppleant för dessa 
12. Bestämmande av årsavgiften 
13. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till sammanträdet eller som 

föreningsmedlem skriftligen anmält i laga tid 
14. Övriga frågor 
15. Dragning i medlemslotteriet 

  
§  9   
Vid beslut inom styrelsen och vid föreningens sammanträden gäller enkel  
röstövervikt med undantag av i § 10 angivna fall. Omröstning sker öppet därest icke 
sluten omröstning begäres. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning: i andra frågor 
blir den mening gällande, som av ordföranden biträdes. Varje medlem äger en röst. 
Fullmakter får ej användas. 
  

 ÄNDRING AV STADGAR OCH FÖRENINGENS UPPLÖSNING 
§  10 
Beslut om ändring av föreningens stadgar eller föreningens upplösning fattas på två 
sammanträden med minst en månads mellanrum, och är ej giltigt med mindre än att 
 
-   dels styrelsens utlåtande varit inhämtat och föredraget vid mötena 
-   dels att beslutet fattas med minst 2/3 av de avgivna rösterna 
  

 § 11  
Föreningens tillgångar skall i händelse av föreningens upplösning användas till något med 
föreningens syfte överensstämmande ändamål och äga de vid det bekräftande 
sammanträdet närvarande medlemmarna besluta härom. 
  
  
 


