Stadgar för Järfälla Konstforum
§ 1 Föreningens namn och uppgift

Föreningens namn är Järfälla Konstforum. Föreningen är en ideell allmän konstförening, ansluten
till Sveriges Konstföreningar.
Föreningen har till uppgift att i Järfälla väcka, underhålla och utbreda intresset för konst och
konsthantverk, särskilt genom att:
-

anordna föredrag, studieverksamhet, workshops och övriga aktiviteter i ämnen rörande
konst
arrangera utställningar
erbjuda ateljéer för konstutövning
göra konstinköp för utlottning.

Föreningen ska vara öppen och bereda möjligheter för:
-

alla medlemmar som vill delta i aktiviteter som föredrag, studiebesök och resor som
anordnas av föreningen
grupper som regelbundet samlas i föreningens lokaler för förkovran och utövande av
olika former av bildkonst.

Järfälla Konstforums Konstnärsgrupp är en referensgrupp till styrelsen rörande konstnärliga
frågor och uppdrag och som arbetar aktivt för föreningen och som tillvaratar konstnärernas
intressen och behov.

§ 2 Medlemmar och medlemsavgift
Föreningen består av årsmedlemmar. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.
Medlem som inte betalt förfallen årsavgift senast vid tidpunkt som styrelsen fastställer, skall anses ha
utträtt ur föreningen.
Medlem som erlagt stadgad årsavgift är berättigad att delta i föreningens årliga medlemslotteri.

§ 3 Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och 6 ledamöter.
Styrelsens ordförande väljs av årsmötet för ett år i sänder. Övriga ledamöter väljs på två år, med
hälften av ledamöterna vid varje tillfälle. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare,
kassör, reseansvarig samt redaktörer för medlemsbladet och hemsidan.
Styrelsen utser två personer att var för sig vara firmatecknare.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande.
Styrelsen äger rätt att för speciella tillfällen till sig adjungera en eller flera medlemmar.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst tre ledamöter så begär.
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Styrelsen åligger att under gemensamt ansvar förvalta föreningens lokaler och andra tillgångar samt
ekonomi, bereda de ärenden som hänskjutits till styrelsen samt utse inköpsnämnd för konstverk till
lotteriet.

§ 4 Protokoll
Vid föreningens styrelsemöten skall protokoll föras.

§ 5 Revision
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret. Styrelsen skall senast fjorton
dagar före årsmötet överlämna årsredogörelse innefattande verksamhetsberättelse och ekonomisk
redogörelse samt övriga för revisionens genomförande nödvändiga handlingar till revisorerna.
Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer vilka jämte en suppleant utsetts på
ordinarie årsmöte.
Revisorerna liksom suppleant utses för en tid av ett år. Revisorerna ska alltid äga tillgång till
föreningens räkenskaper och handlingar.

§ 6 Valberedning
För att förbereda val av styrelseledamöter och revisorer väljer årsmötet en valberedningen
bestående av fyra ledamöter, varav en utses till sammankallande. Valberedningen skall bedriva sitt
arbete så att lämpliga kandidater nomineras för särskilda uppgifter inom styrelsen. Ledamöter i
valberedningen får inte tillhöra styrelsen.

§ 7 Föreningsmöten
Kallelse till föreningsmöte skall göras på sätt som styrelsen beslutar. Föreningens årsmöte skall hållas
före mars månads utgång.
Extra föreningsmöte kan utlysas om styrelsen anser så erforderligt eller minst en tiondel av
föreningens medlemmar, med uppgivande av skäl, gör en skriftlig framställan till styrelsen.
Extra föreningsmöte får inte besluta i annat ärende än som varit angivet i kallelse till mötet.

§ 8 Årsmöte
I dagordningen för årsmöte skall ingå:
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
4. Val av två justerare att jämte mötesordförande justera protokollet
5. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av
 ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
 revisorer och revisorssuppleant
9. Tillsättande av valberedning, varav en utses till sammankallande
10. Bestämmande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
11. Övriga ärenden

§ 9 Inköp och utlottning av konst
Medlemslotteri skall anordnas varje år. Utlottning görs på under verksamhetsåret gällande
medlemskap.

Senaste revisionsdatum: 2011-03-25

Styrelsen eller av styrelsen utsedd inköpsgrupp svarar för inköp till lotteriet. Inköpsbeloppet fastställs
av styrelsen varje år.

§ 10 Stadgeändring
Beslut om ändring av stadgar eller om föreningens upplösning fattas av två på varandra följande
föreningsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. För beslutens giltighet behövs minst
tvåtredjedels majoritet av samtliga närvarande medlemmar.

§ 11 Upplösning
Upplöses föreningen skall föreningens tillgångar överlämnas till något ändamål som gagnar konsten i
Järfälla. Föreningens arkivalier deponeras i Järfälla kommuns arkiv.
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