STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KONSTNÄRERNAS
KOLLEKTIVVERKSTAD BOHUSLÄN

I.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 1. Föreningens namn och ändamål
Föreningens namn är Konstnärernas Kollektivverkstad Bohuslän, och förkortas
KKV-B.
Föreningen har till ändamål att skapa möjlighet för enskilda konstnärer eller
grupper av konstnärer att arbeta i gemensamma lokaler.
§ 2. Föreningens uppbyggnad
Föreningen har sitt säte i Skärholmen, Bohuslän.
Föreningen är uppbyggd av enskilt anslutna medlemmar. Mellan årsmöten är
föreningens styrelse dess högst beslutande organ.
§ 3. Medlemskap
Medlemskap kan sökas av konstnärer/konsthantverkare som avslutat sin
utbildning eller likvärdigt och som är yrkesverksamma inom konstnärliga
verksamhetsområden.
Särskilt studentmedlemskap kan sökas av studerande vid konstnärliga
utbildningar. Studentmedlemskapet är endast giltigt under studerandetiden,
vid avslutad utbildning kan studentmedlem ansöka om normalt medlemskap.
Medlemskap beviljas av styrelsen efter ansökan och erhålls sedan gällande
inträdesavgift erlagts. Medlem kan skriftligen begära utträde ur föreningen.
Alla fordringar på medlemmen, inkl. innevarande år serviceavgift, ska vara
reglerade före utträdet. Inträdesavgift kan inte återfås. Vid önskat återinträde
lämnas ny medlemsansökan, och ny inträdesavgift betalas om medlemskap
beviljas på nytt.
Medlem har att betala årlig serviceavgift, som ska vara betald före nyttjande
av verkstäder och övrig anläggning, samt före årsmötet för att medlem ska ha
rösträtt.
Medlem, som motverkar föreningens ändamål och/eller bryter mot dess
stadgar, kan av års- eller medlemsmöte uteslutas ut föreningen.
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§ 4. Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

II.

ORGANISATION
§ 5. Års- och medlemsmöten
Årsmöte ska hållas senast 31 mars varje år. Årsmötet ska kungöras senast 31
januari varje år. Medlemmarna kallas skriftligen två veckor före årsmötet, men
en medlem kan anmäla att man istället tar emot kallelse per e-post.
Valberedningens förslag ska ingå i kallelsen. Motioner ska lämnas till styrelsen
senast en månad före årsmötet. Styrelsens svar på motioner ska ingå i
kallelsen.
Medlem kan lämna skriftlig fullmakt till annan medlem för röstning på i
dagordning angivna beslutspunkter på års- och medlemsmöten. Varje
närvarande medlem kan företräda max fem andra medlemmar med
fullmakt.
Årsmötet har till uppgift:
Att fastställa föreningens stadgar
Att behandla verksamhets- och revisionsberättelse
Att fatta beslut angående ansvarsfrihet för föreningens styrelse
Att behandla motioner och styrelseförslag samt att diskutera och anta
verksamhetsplan för det kommande året
Att välja ledamöter till föreningens styrelse där föreningens ordförande väljs
särskilt
Att välja två revisorer
Att fastställa föreningens budget inkl. styrelsearvoden
Att fastställa serviceavgift för nästa år
Att utse valberedning, bestående av tre medlemmar, inför nästa årsmöte
Extra medlemsmöte hålles då föreningens styrelse eller minst en femtedel av
medlemmarna så önskar. Medlemmar kallas skriftligen två veckor före
medlemsmötet.
§ 6. Föreningens styrelse
Föreningens styrelse består av ordförande samt fyra till sex ledamöter.
Årsmötet utser ordförande för en mandattid på två år. Hälften av styrelsens
ledamöter ny- eller omväljes vid varje årsmöte för en mandattid på två år.
Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare, kassör, övriga funktionärer samt
2

firmatecknare. Den totala mandattiden begränsas till max sex år i sträck, dvs.
till tre mandatperioder om två år.
Styrelsen sammanträder så ofta som det är påkallat, dock minst sex gånger
om året. För att styrelsen ska vara beslutsför fordras att minst tre av
ledamöterna är närvarande. För beslut gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal
gäller ordförandens utslagsröst.
Styrelsen har till uppgift:
Att samordna och leda föreningens verksamhet
Att upprätta normer för avgifter och verksamhet
Att svara för föreningens expedition och anställd personal, dvs.
arbetsgivaransvar
Att ge medlemmarna fortlöpande information om verksamheten
Att föreslå årsmötet budget samt verksamhetsplan för kommande året
§ 7. Revision
Föreningens revisorer ska fortlöpande granska föreningens verksamhet.
Föreningens styrelse ska till revisorerna överlämna ekonomisk berättelse och
resultat- och balansräkning senast en månad före årsmötet. Revisionen ska
vara avslutad och revisorernas berättelse ska vara föreningen tillhanda senast
två veckor före årsmötet.
III.

ÖVRIGT
§ 8. Stadgeändring
Ändring av föreningens stadgar ska beslutas av två på varandra följande årseller medlemsmöten med minst en månads mellanrum. För beslut gäller enkel
majoritet.
§ 9. Upplösning
Föreningen kan upplösas om 2/3 av medlemmarna så önskar. Eventuella
tillgångar fördelas efter samråd med ekonomiska intressenter och
anslagsgivande myndigheter.

( Dessa stadgar är antagna på årsmötet 2011)
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