STADGAR FÖR LOMMA KONSTFÖRENING
(reviderade och antagna vid årsmöten 2003-03-06 och…
1
Namn
Föreningens namn är Lomma Konstförening
2
Föreningens syfte
Föreningens syfte är att inom Lomma kommun väcka, underhålla och utbreda intresset
för konst, särskilt genom att
- arrangera utställningar
- anordna föredrag, studieverksamhet och övriga aktiviteter i ämnen rörande konst
- göra inköp för utlottning
- skapa tillfällen för att samtala om konst
3
Medlemskap och medlemsavgift
Föreningens medlemmar består av årsmedlemmar. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.
Medlem som erlagt årsavgift är berättigad att delta i föreningens årliga medlemslotteri.
4
Inköp av konstverk
Föreningen anordnar egna utställningar. Föreningen skall så långt det är möjligt göra inköp av
konstverk för utlottning på de utställningar föreningen anordnar.
5
Verksamhetsår
Verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.
6
Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande samt
sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter, samtliga valda av årsmötet.
Mandattiden för ordföranden samt övriga ledamöter är två år.
Vart annat år väljs tre ordinarie ledamöter och en suppleant;
vart annat år väljs övriga tre ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fem av ledamöterna eller suppleanter är närvarande.
Det åligger styrelsen:
- att under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar och ekonomi
- att bereda de ärenden som hänskjutits till styrelsen
Ordföranden och kassören äger att tillsammans eller var för sig teckna föreningens firma.
Styrelsen äger rätt att för speciella tillfällen till sig adjungera en eller flera ledamöter.

7
Revision
Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer vilka jämte en suppleant
utses på ordinarie årsmöte. Dessa utses för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år.
Revisorerna skall alltid äga tillgång till föreningens räkenskaper och handlingar.
8
Valberedning
För att förbereda val av styrelseledamöter, ersättare och revisorer väljer årsmötet en
valberedning bestående av tre ledamöter. Ledamöter i valberedningen får inte tillhöra
styrelsen.
9
Årsmöte
Årsmöte skall äga rum före mars månads utgång. Årsmöteshandlingar skall finnas minst två
veckor före årsmötet på hemsidan på sätt som styrelsen beslutar.
Extra årsmöte kan utlysas om styrelsen så anser erforderligt eller minst en tiondel av föreningens
medlemmar, med uppvisande av skäl, gör en skriftlig framställan till styrelsen.
Extra årsmöte får inte besluta i annat ärende än som varit angivet i kallelsen.
10 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte skall förekomma
1
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
2
Val av ordförande för mötet
3
Val av sekreterare för mötet
4
Val av två justerare tillika rösträknare
5
Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
6
Revisorernas berättelse
7
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8
Val av
- ordförande i styrelsen
- övriga ordinarie ledamöter i styrelsen
- suppleanter
- revisorer och revisorssuppleant
9
Val av valberedning, av vilka en utses som sammankallande
(i detta beslut får inte styrelsen deltaga)
10
Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11
Övriga ärenden
11 Beslutsfattande
Alla beslut fattas med enkel majoritet med undantag av frågor som rör föreningens upplösning eller
ändring av stadgarna. Omröstning sker öppet såvida inte slutenomröstning begärs. Vid lika röstetal
gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val, då lottning sker.
Vid årsmöte äger varje närvarande röstberättigad en röst.
12 Stadgeändring och upplösande av föreningen
Beslut om ändring av föreningens stadgar eller föreningens upplösande fattas av två på varandra
följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie. För beslutets giltighet behövs minst
tvåtredjedels majoritet av samtliga närvarande medlemmar.
Upplöses föreningen skall dess tillgångar överlämnas till något som gagnar konsten eller som
föreningen beslutar.

