Stadgar för Vadstena Konstrunda - ideell förening
§ 1 Ändamål
Föreningen är en ideell förening med säte i Vadstena. Föreningens syfte är att ordna
konstevenemang i Vadstena.
§ 2 Medlemskap
Medlemmar delas in i tre grupper:
1 – Utställande konstnärer
2 – Gallerister
3 – Stödmedlemmar
Medlemmarna i grupp 1 och 2 förväntas att teckna sig i en arbetsgrupp.
Stödmedlemmar får givetvis gärna delta i föreningens arbete.
§ 3 Verksamhet
Föreningens verksamhet följer kalenderåret och är organiserad enligt nedan
A. Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är dess medlemsmöten. Verksamheten bedrivs efter
majoritetsbeslut fattade på föreningens medlemsmöten. Styrelse och/eller arbetsgrupp kallar
i samråd till dessa möten. Ett av dessa möten skall vara årsmöte då styrelsen avger en
ekonomisk berättelse samt en verksamhetsberättelse. Revisionsberättelse ska också
presenteras på detta möte. Till ekonomisk revisor ska en revisor utom föreningen väljas.
Årsmötet väljer styrelse och fastställer årets medlemsavgift samt godkänner
årsarbetsplanen.
B. Verkställande organ
Föreningens verkställande organ är föreningens medlemmar. Arbetsgrupper väljs på
medlemsmöte. Styrelsen listar önskvärda arbetsgrupper.
C. Arbetsgång
Varje arbetsgrupp arbetar efter årsarbetsschemat.
D. Presentation av idéer och arbetsgång
Kan göras när som helst till styrelsen och på medlemsmöten för diskussion och beslut.
E. Styrelsen
Styrelsen består av
1. En talesperson – ordförande
2. En informationssamordnare – sekreterare
3. En kassör
4. Representant/er från arbetsgrupper

Styrelsen förbereder medlemsmöten och har uppföljningsansvar och informationsansvar för
gjorda beslut till medlemmar.
Vald styrelsemedlem eller gruppmedlem som planerar att avveckla sitt engagemang,
meddelar detta på årets sista medlemsmöte för att valberedningen ska kunna finna ersättare
till årsmötet.
F. Valberedning
Föreningens årsmöte väljer minst två ledamöter till valberedning.
§ 4 Firmatecknare
Firmatecknare är föreningens talesperson och kassör var för sig
§ 5 Medlemsavgift
Medlemsavgiften uppdelas i en årlig medlemsavgift och årets deltagaravgift. I övrigt
fastställer medlemsmöte utformningen.
§ 6 Rösträtt
Enbart mötesdeltagare på medlemsmöte har rösträtt. Enkel majoritet gäller. Medlemsmötet
avgör om alla medlemsgrupper har rösträtt.
§ 7 Uteslutning
Medlemskap upphör om medlemsavgift inte inbetalats inom aviserad tid. Deltagande i
föreningens verksamhet bygger på ett aktivt medlemskap där medlemmen själv ansvarar för
att hålla sig uppdaterad.
Medlem som inte följer stadgarna kan uteslutas av medlemsmöte
§ 8 Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras efter likalydande beslut, på två av varandra följande
medlemsmöten.
§ 9 Upplösning
Föreningen ska upplösas om någon av följande förutsättningar är uppfyllda.
-

Mer än hälften av medlemmarna röstar för nedläggning vid två på varandra följande
medlemsmöten.

-

Föreningen saknar styrelsemedlemmar och har ingen fungerande arbetsgrupp

Vid upplösning ska beslut om disposition av föreningens behållning fattas på medlemsmöte
enligt gällande regler fastställda av Skatteverket.

