Stadgar för Konstföreningen vid Svalövs kommun
§1
Föreningens namn är Konstföreningen vid Svalövs kommun.
§2
Föreningen är ideell och syftet är att bland anställda och förtroendevalda vid Svalövs
kommun och dess bolag väcka, underhålla och bredda intresset för konst och konsthantverk genom att:
* arrangera utställningar av konst och konsthantverk
* ordna aktiviteter där medlemmarna från olika verksamheter får tillfälle att träffas för
att ta del av och samtala om konst på olika sätt
*ordna utlottning av inköpta konstverk
§3
Medlemskap kan erhållas av anställda vid Svalövs kommun, i kommunalt helägda
bolag samt förtroendevalda i kommunen. Medlem som avslutat sin anställning eller
förtroendeuppdrag har rätt att kvarstå som medlem.
Föreningens stadgar finns tillgängliga på föreningens hemsida.
§4
Medlemsavgift bestäms på årsmötet.
§5
För medlemsavgifterna äger styrelsen rätt att inköpa konstverk, vilka utlottas bland
medlemmarna minst en gång per år.
§6
Konstföreningen leds av en styrelse. Denna ska bestå av ordförande, fyra ordinarie
ledamöter samt minst två och högst fyra ersättare.
Ordföranden väljs av årsmötet för ett år. Övriga ledamöter väljs på två år, halva
antalet vid varje årsmöte.
Styrelsen konstituerar sig själv.
§7
Årsmötet ska hållas före mars månads utgång.
Kallelse till årsmötet ska utsändas senast 14 dagar före årsmötet.

§8
På ordinarie årsmöte ska behandlas följande ärenden:
1. Styrelse och förvaltningsberättelse
2. Revisionsberättelse
3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionsberättelsen avser.
4. a) Val av ordförande för ett år
b) Val av två ordinarie ledamöter och minst en ersättare för en tid av två år
5. Val av revisorer och revisorersättare
6. Val av valberedning
7. Fastställande av medlemsavgifter
§9
Styrelsens ledamöter åtnjuter inget arvode för sin förvaltning.
§ 10
Styrelsens verksamhet granskas årligen av två revisorer, som jämte ersättare varje
år utses på ordinarie årsmöte.
§ 11
Årsmötets val förbereds av en valberedning bestående av tre ledamöter, varav en
utses till sammankallande.
Valberedningen väljes på ett år.
§ 12
Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas vid styrelsesammanträde och
föreläggas årsmötet för godkännande.
§ 13
Föreningens upplösning kan beslutas av två på varandra följande föreningssammanträden, varav ett ordinarie.
För beslut om upplösning erfordras 2/3-dels majoritet på varje sammanträde. Vid
upplösning ska för förefintliga tillgångar i form av medlemsavgifter, inköpas konst
som utlottas bland medlemmarna.
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