Stadgar för Sveriges Allmänna Konstförening
§1
Föreningens ändamål är att inom Sverige väcka och utbreda intresse för samtida konst samt
främja dess bästa.
§2
Medlem i föreningen är envar som erlagt fastställd årsavgift.
§3
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av minst fem och högst sju
ordinarie ledamöter samt minst tre och högst fem suppleanter.
Av de ordinarie ledamöterna, vilka väljs för en tid av tre år, avgår årligen och efter tiden, då
de blivit invalda, det första året två, det andra året två och det tredje året en, två eller tre
ledamöter.
Suppleanterna väljs årligen att inträda efter vid årsmötet fastställd ordning.
För att vara valbar till ordinarie ledamot eller suppleant i styrelsen erfordras att vara medlem
i föreningen. Styrelsen utser bland sina ordinarie ledamöter en ordförande, en vice
ordförande, en sekreterare och en skattmästare.
Styrelsen har sitt säte i Stockholm och sammanträder på ordförandens kallelse så ofta
ärendena påkallar. Vid dessa sammanträden skall protokoll föras. För beslut krävs att minst
fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av
ordföranden.
§4
Föreningen utser en valberedning, vars uppgift är att föreslå styrelseledamöter och
suppleanter samt revisorer till årsmötet.
§5
Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens
angelägenheter. Därutöver åligger det styrelsen:
• att före februari månads utgång till revisorerna avlämna avslutade räkenskaper, protokoll
och verksamhetsberättelse för nästföregående verksamhetsår;
• att vid föreningens ordinarie sammanträde avge berättelse om föreningens verksamhet
under nästföregående verksamhetsår;
• att årligen fastställa en verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår;
• att utse inköpsnämnd och besluta om instruktioner för denna.

§6
Styrelsen skall använda föreningens tillgångar och i första hand avkastningen därav, till
föreningens ändamål och därmed sammanhängande utgifter. Styrelsen äger besluta om att
uppta lån.
I händelse av föreningens upplösning skall, sedan tillgångarna realiserats och skulderna
betalats, återstoden efter föreningens bestämmande överlämnas till för konsten eller
konstnärerna gagneliga ändamål.
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§7
Ordinarie föreningssammanträde hålls i Stockholm senast i juni, varjämte extra sammanträden
kan av styrelsen utlysas.
Kallelse till föreningssammanträde skall annonseras i föreningens medlemstidning, på
hemsidan samt genom e-post till de medlemmar som anmält e-postadress senast fjorton
dagar före föreningssammanträdet.
Alla val sker öppet, därest ej sluten omröstning begärs, och med beräknande av enkel
röstpluralitet. Vid lika röstetal anställs lottning.
Över andra frågor anställs, därest sluten votering ej begärs, öppen omröstning, varvid i
händelse av lika röstdelar ordföranden avgör frågan.
Röstning genom fullmakt får äga rum. Ett ombud får med fullmakt rösta för en annan
medlem.
För beslut om ändring i eller tillägg till stadgarna erfordras minst tvåtredjedels röstpluralitet
samt att minst tjugo medlemmar är närvarande. För beslut om föreningens upplösning
erfordras minst två tredjedels röstpluralitet samt att minst fyrtio medlemmar är närvarande.
Vid ändring eller tillägg av stadgar eller föreningens upplösning krävs beslutspluralitet och
närvaro enligt ovan vid två på varandra följande föreningssammanträden varav det ena får
vara extra. Skulle det ena föreningssammanträdet vara extra får detta inte avhållas med
kortare tidsintervall till ett ordinarie än 14 dagar.
§8
Styrelsens ordförande leder även föreningens sammanträden. Vid verksamhetsårets ordinarie
sammanträde behandlas:
1)

upprättande av röstlängd;

2)

fråga om föreningssammanträdets behöriga utlysande;

3)

styrelsens berättelse om föreningens verksamhet under nästföregående verksamhetsår;

4)

revisorernas berättelse för samma år;

5)

fastställande av resultat- och balansräkningen;

6)

frågan om ansvarsfrihet för styrelsen;

7)

val av:
a) ordinarie ledamöter i styrelsen i de avgåendes ställe;
b) suppleanter i densamma att inträda i av årsmötet fastställd ordning;
c) tre revisorer; varav minst en auktoriserad;
d) valberedning

8)

fastställande av årsavgiftens storlek

§9
Förslag till ändring i eller tillägg till dessa stadgar skall senast en månad före ordinarie
föreningssammanträde inlämnas till styrelsen, som däröver avger utlåtande, vilket jämte
förslaget föredras å sammanträdet.
Andra förslag än stadgeändringar skall vara styrelsen tillhanda senast sju dagar före
föreningssammanträde för att i behörig ordning kunna behandlas på detta.
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