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STADGAR antagna vid årsmötet 2014-03-02

§ 1 Namn och ändamål
Föreningens namn är Konst Clava -Borgholms kommunala konstklubb.
Det är en ideell förening med uppgift att bland anställda och förtroendevalda inom Borgholms
kommun väcka, underhålla och utbreda intresset för konst och konsthantverk.
I detta syfte vill föreningen:
1. ordna utställningar av konst och konsthantverk,
2. ordna utlottningar av inköpta konstverk,
3. befrämja studieverksamhet i konst och därmed besläktade frågor,
4. ordna utställningsbesök, studieresor o dyl. för medlemmarna och deras anhöriga.

§ 2. Medlemskap
-Medlemskap kan efter anmälan till föreningens styrelse vinnas av alla anställda och
förtroendevalda inom Borgholms kommun.
-Medlemskap upphör när anställd slutar sin anställning i kommunen på annat sätt än genom
avgång med pension.
-Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen.
-Medlem som inte erlagt fastställd medlemsavgift kan uteslutas ur föreningen genom beslut
av föreningens styrelse.

§ 3 Medlemsavgift
-Medlemsavgiften fastställs årligen på årsmötet. Medlem som inträder i föreningen under
löpande verksamhetsår och önskar delta i föreningens utlottning av konstverk, är skyldig att
vid inträdet erlägga avgift för de redan förflutna månaderna av verksamhetsåret.
-Medlemsavgiften drag i sin helhet vid ett tillfälle, detta sker i december som är första
månaden i klubbens verksamhetsår. Betalning kan ske genom avdrag på lönen eller genom
inbetalningskort.
§ 4 Styrelse
-Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sju ordinarie ledamöter och
två suppleanter. På årsmötet välj tre av styrelseledamöterna och en suppleant för två år.
Ordföranden väljs på ett år.
-Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.
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-Vid årsmötet utses valberedning för ett år. En ledamot utses till sammankallande i
valberedningen. Valberedningen skall föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka
val skall förrättas på årsmötet.
- Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
-Styrelsen är beslutsmässig då efter kallelse till samtliga ordinarie ledamoter minst fyra av
dessa eller deras ersättare är närvarande och minst tre av den är ense om beslutet.
-Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.
-Styrelsen skall varje år avge förvaltningsberättelse för det förflutna räkenskapsåret.
Räkenskapsåret avser tiden fr.o.m. den 1 december t.o.m. den 30 november.
-Föreninges firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller dem bland styrelsens
ledamöter som styrelsen utser härtill.

§ 5. Revision
-För granskning av styrelsens förvaltning utses årligen, på årsmötet, två revisorer jämte två
suppleanter.
-Föreningens räkenskaper med tillhörande handlingar jämte av styrelsen avgiven
förvaltningsberättelse samt vinst- och förlusträkning för senaste räkenskapsåret skall senast
den 1 februari överlämnas till de utsedda revisorerna för granskning.
-Revisorerna skall avge skriftlig berättelse över sin granskning, varvid de tillstyrker eller
avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 6. Årsmöte
Årsmötet hålls en gång om året under våren, senast innan april månads utgång. På tid och
plats som styrelsen bestämmer. Till extra föreningssammanträde kallas när styrelsen så finner
lämpligt eller när minst tio föreningsmedlemmar påfordrar detta.
Kallelse till årsmötet sker genom personligt meddelande senast fjorton dagar före mötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Årsmötet öppnas
Val av mötesfunktionärer
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
Verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
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7. Bestämmande av medlemsavgiften för nästa verksamhetsår
8. Motioner från medlemmar
9. Styrelsens förslag på verksamhetsplan
10. Val av ordförande i föreningen
11. Val övriga styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av revisorer och suppleanter
13. Val av en medlem att ingå i inköpsnämnden
14. Tillsättande av valberedning
15. Övriga frågor
16. Mötet avslutas
§ 7 Inköp och utlottning av konstverk
1. De konstverk som ska inköpas för utlottning utväljs av en inköpsnämnd bestående av hela
styrelsen samt en medlem, vilken väljs på årsmötet. Ordförande är sammankallade ledamot.
Gruppen beslutar årligen över hur inköpsproceduren ska göras på ett möte under januari
månad.
2. Utlottning av konstverk äger rum en gång om året på tid och sätt som styrelsen bestämmer.
Utlottningen företas mellan föreningens samtliga medlemmar som erlagt enligt § 3 härtill
berättigad avgift.
3. Konstverken fördelas mellan vinnarna efter deras egen önskan, så att den förste vinnaren
väljer först, den andre vinnaren därefter osv.
4. De för utlottning förvärvade konstverken skall före lottdragningen utställas på lämplig
plats.

§ 8. Stadgeändring och upplösning av föreningen
Beslut om ändring eller komplettering av föreningens stadgar är giltigt om det fattas på
ordinarie föreningssammanträde och biträtts av minst två tredjedelar (2/3), av de vid
sammanträdet närvarande. För giltigt beslut om upplösning av föreningen fordras, att beslutet
fattats på två på varandra följande sammanträden, därav minst ett ordinarie och på det
sammanträde som sist hålls, biträds av minst två tredjedelar (2/3) av de närvarande. Vid
upplösningen eventuellt förefintliga tillgångar skall användas till inköp av konstverk som
utlottas bland medlemmarna.
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