
STADGAR FÖR OSKARSHAMNS KONSTFÖRENINGEN  

§ 1 SYFTE OCH VERKSAMHET 

Föreningen skall genom sin verksamhet väcka och vidga intresset för konst. Verksamheten bedrivs genom 

anordnande av offentliga utställningar, en årlig utlottning av konstverk bland medlemmarna samt annan 

verksamhet som kan främja föreningens syfte. 

§ 2 MEDLEMSKAP 

2.1 Medlemskap: Medlem är den som erlagt föreskriven årlig medlemsavgift. Medlem äger rätt att lösa mer än ett 

medlemskort. 

2.2 Hedersmedlemskap: Till hedersmedlem kan utses person som genom sin verksamhet i särskild grad gagnat 

föreningen eller dess syften. Hedersmedlem väljs på årsmötet på förslag från styrelsen. Hedersmedlem erlägger 

inte medlemsavgift, men äger i övrigt medlems rättigheter och skyldigheter. 

2.3 Medlemsavgift: Den årliga medlemsavgiften fastställs av årsmötet på förslag från styrelsen. Årsmötet kan 

även besluta om reducering av avgiften för t ex ungdomar. 

§ 3 FÖRENINGENS ORGANISATION 

Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen 

3.1 Årsmötet: Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte skall hållas senast i mars på 

dag och plats som styrelsen fastställer. 

3.2 Extra årsmöte: Extra årsmöte kan, för särskilt angivet ändamål, hållas om minst femton av medlemmarna 

skriftligen hos styrelsen så begär, när styrelsen så beslutar eller när revisorerna så yrkar. Extra årsmöte skall äga 

rum inom en månad från det att beslut fattats eller det att begäran eller yrkande inkommit. 

3.3 Kallelse: Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte utsändes personligen till medlemmarna senast en vecka 

före mötet. I samband med kallelsen tillställes medlemmarna inkomna motioner och eventuella propositioner. Till 

övrig verksamhet kallar styrelsen antingen genom annons i ortspressen eller genom personlig kallelse per post. 

3.4 Valberedning: Valberedningen skall, med styrelsens medverkan, hos medlemmarna begära namnförslag till 

styrelseledamöter och revisorer. Valbar till styrelsen är endast medlem i föreningen. 

3.5 Motions-, yttrande- och rösträtt: Varje medlem äger motionsrätt till årsmötet. Dessutom äger varje medlem 

yttranderätt och en röst vid årsmötet. Den avgående styrelsens ledamöter äger dock inte rösträtt i fråga om 

ansvarsfrihet. Inte heller äger person som nominerats som ledamot av den tillträdande styrelsen rösträtt i fråga 

om val av revisorer. 

3.6 Mötesordning:  Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

a) Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringsmän 

b) Kontroll av mötets stadgeenliga utlysande 

c) Kontroll av närvarandes rösträtt 

d) Verksamhets- och kassaberättelse för det gångna verksamhetsåret 

e) Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret 

t) Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

g) Val av ordförande och kassör för det kommande verksamhetsåret 

h) Val av fem övriga styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret 

i) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för det kommande verksamhetsåret 

j) Val av tre ledamöter till valberedning för nästkommande årsmöte 

k) Fastställande av medlemsavgift för det nästkommande verksamhetsåret 

I) Eventuella propositioner från styrelsen 

m) Eventuella motioner från medlemmar 

 

3.7 Styrelse: Styrelsen är föreningens beslutande organ när årsmötet inte är samlat. Styrelsen består dels av 

ordförande och kassör, vilka väljs på ett år för sina resp befattningar, dels av fem ordinarie ledamöter, varav 

tre väljs på två år. Styrelsen väljer även fyra suppleanter, varav två väljs på två år. Styrelsen kan adjungera 

medlem ur föreningen. Då någon av de befattningsvalda styrelseledamöterna avgår, utser styrelsen inom sig 

lämplig person att uppehålla den vakanta posten. Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra av dess ledamöter 

är närvarande. 

 

3.8 Konstinköp: Styrelsen beslutar om inköp av konstverk till föreningens lotteri inom av styrelsen givna ramar. 



 

3.9 Konstlotteri: Vid årsmötet anordnas föreningens årliga lotteri med vinster ur samlingen av inköpta konstverk. 

Vid årsmötet börjar utlottningen med den lägsta vinsten. Närvarande vinnare kan välja fritt av återstående vinster. 

 

§ 4 RÄKENSKAPER OCH REVISION 

 

Räkenskapsår är kalenderår. 

 

4.1 Reservfond: Reservfonden skall användas till konstfrämjande åtgärder utöver föreningens normala 

verksamhet såsom studieresor, föreläsningar och stipendier. 

 

4.2 Revision: Föreningens revisorer bör fortlöpande granska styrelsens förvaltning och räkenskaper, samt skall 

efter räkenskapsårets slut upprätta en revisionsberättelse. Då någon av revisorerna avgår träder i dennes ställe 

en av revisorssuppleanterna. 

 

§ 5 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 

5.1 Röstning: Vid all röstning äger varje röstberättigad en röst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Beslut skall 

fattas med enkel majoritet när inte särskild pluralitet är stadgad. Vid lika röstetal äger mötesordföranden 

utslagsröst, utom vid personval som avgörs genom lottning. Alla personval skall ske med slutna sedlar om någon 

röstberättigad så begär. 

 

5.2 Protokoll: Årsmötets och styrelsens beslut skall redovisas i protokoll. Årsmötesprotokoll skall justeras av 

justeringsman. Styrelsens protokoll skall justeras senast på nästkommande sammanträde, varpå det 

undertecknas av mötesordföranden på styrelsens vägnar. Det åligger styrelsen att på lämpligt sätt dokumentera 

föreningens verksamhet. 

 

5.3 Firmateckning: Föreningens firma, som är Oskarshamns konstförening, tecknas enligt beslut av styrelsen. 

 

5.4 Granskningsrätt: Varje medlem har rätt att granska samtliga av föreningens dokument. 

 

§ 6 STADGEÄNDRING 

 

För ändring av dessa stadgar fordras för§§ 1-5 beslut med två tredjedels majoritet vid ordinarie eller extra 

årsmöte. För ändring av §§ 6-7 fordras beslut med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande ordinarie 

eller extra årsmöte. 

 

§ 7 UPPLÖSNING 

 

Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöte, varvid minst två 

tredjedels majoritet för upplösning erfordras. Vid upplösning skall föreningens lösa tillgångar överlämnas till 

Kulturnämnden, Oskarshamns kommun. Föreningens kontanta tillgångar insätts på bank, på så sätt som 

möjliggör uttag endast om föreningen återuppstår med varaktig verksamhet. 

Banken äger rätt, om de insatta medlen inte uttagas efter fem år, överlämna dessa till Kulturnämnden, 

Oskarshamns kommun, för inköp av konstnärlig utsmyckning av offentlig miljö. 

 

Stadgarna har antagits av årsmötet 2008-02-23 


