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STADGAR  
för  

DALARNAS KONSTFÖRENING 
 
 

SYFTE 
§1 

Föreningens syfte är att i Dalarna väcka och stimulera intresse för konst, och stödja konstnärer 
företrädesvis med anknytning till Dalarna.  
 

§2 
För att nå detta syfte ska föreningen arrangera: 

• utställningar 
• resor och studiebesök 
• föreläsningar, debatter och kurser 
• försäljning och förmedling av konstverk, konstlitteratur och andra verk som knyter an 

till föreningens syfte 
• årliga lotterier med vinster som knyter an till syftet 

 
§3 

Föreningen är politiskt och religiöst obunden. 
 
	  

MEDLEMSKAP 
§4 

Medlem i föreningen kan vara enskild person, grupp, organisation. Medlem är den som 
betalar en årsavgift. 
 

§5 
Medlemskap berättigar till: 

• en årsgåva av eller om en konstnär med anknytning till Dalarna  
• en lott vid föreningens årliga konstlotteri 
• deltagande i föreningens arrangemang 
• övriga erbjudanden som framtas av styrelsen  

	  
	  

RÄKENSKAPSÅR 
§6 

Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår räknas i kalenderår. 
 
 

MEDLEMSMÖTEN 
§7 

Ordinarie medlemsmöten hålls två gånger om året. Det första, årsmötet, ska hållas i någon av 
månaderna februari, mars eller april. Det andra, höstmötet, ska hållas i september eller 
oktober. Extra möten kan utlysas om styrelsen anser att så behövs eller om minst en tiondel av 
föreningens medlemmar gör en skriftlig begäran till styrelsen.  
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§8 
Kallelse till föreningens medlemsmöten ska ske minst fjorton dagar innan mötesdagen genom 
information till medlemmarna. 
 

§9 
Samtliga val under medlemsmötena sker genom acklamation eller handuppräckning. Om så 
begärs kan sluten omröstning hållas. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.  
Medlem som inte har möjlighet att närvara kan utöva rösträtt genom ombud med skriftlig 
fullmakt. 
 

§10 
På årsmötet ska följande punkter förekomma: 

• mötets öppnande 
• fråga om mötet utlysts i stadgeenlig tid 
• val av mötesordförande och mötessekreterare 
• val av justeringsperson för mötets protokoll 
• styrelsens verksamhetsberättelse 
• ekonomisk berättelse 
• revisorns berättelse 
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår 
• val till styrelsen:  

(a) val av styrelseledamöter 
(b) val av ordförande bland styrelsens ledamöter  

• val av valberedning 
• val av revisor och minst en revisorssuppleant 
• övriga frågor 
• avslutning 

 
§11 

På höstmötet ska följande punkter förekomma: 
• mötets öppnande 
• fråga om mötet utlysts i stadgeenlig tid 
• val av mötesordförande och mötessekreterare 
• val av justeringsperson för mötets protokoll 
• fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår 
• godkännande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår 
• fyllnadsval till styrelsen och andra förtroendeposter 
• övriga frågor 
• avslutning 

 
 
STYRELSE 

§12 
Föreningen har en styrelse som leder verksamheten och handlägger ärenden som rör 
föreningen. Styrelsen består av minst fem och högst elva ledamöter. Antalet ledamöter, som 
bör vara udda, bestäms genom beslut av årsmötet. 
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§13 
Styrelsens ledamöter utses av årsmötet för en tid av två år, så att om möjligt halva styrelsen 
väljs vartannat år.  

 
§14 

Om styrelseledamot avgår före mandattidens slut ska en ny ledamot utses på följande 
medlemsmöte. 
 

§15 
Valbar till styrelsen är den som är medlem i föreningen. 
 

§16 
Styrelsens ordförande utses av årsmötet. 
Styrelsen utser inom sig 

• vice ordförande 
• kassör 
• sekreterare 
• övriga eventuella förtroendeposter 

 
§17 

Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll som bör justeras senast vid nästkommande 
sammanträde. 

	  
§18 

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen och därutöver på begäran av ordföranden 
eller minst två andra styrelseledamöter. 
 

§19 
Styrelsen är beslutsmässig då fler än halva antalet ledamöter är närvarande vid utlyst 
sammanträde. 
Då beslut fattas genom omröstning avgör mötesordförandes röst vid lika röstetal.  
 

§20 
Styrelsen ska: 

• leda föreningens verksamhet och handlägga ärenden som rör föreningen 
• ansvara för och förvalta föreningens ekonomi och tillgångar 
• redovisa verksamheten från föregående år på föreningens årsmöte 
• redovisa verksamhetsplan och budget för kommande år på föreningens höstmöte 
• stå i kontakt med övriga förtroendevaldas verksamhet 
• se till att föreningens syfte efterlevs och att föreningens verksamhet bedrivs så att den 

gagnar medlemmarna 
• föra föreningens talan i offentliga sammanhang 
• allmänt bevaka föreningens intressen 
• ansvara för att kunskap om rutiner och kontakter som är av vikt för föreningens 

verksamhet förs vidare till nya styrelseledamöter 
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REVISION 
§21 

Föreningens verksamhet, räkenskaper och förvaltning ska granskas av den revisor som valts 
på årsmöte.  
Styrelsen ska senast tre veckor före årsmötet överlämna erforderliga handlingar till av årsmöte 
vald revisor. Revisionsberättelse ska senast en vecka före årsmötet överlämnas till styrelsen.  
 
 

UTSTÄLLNINGAR 
§22 

Styrelsen ansvarar för genomförandet av en årlig utställning. Vanligtvis är utställningen av 
salongskaraktär och konstnärligt verksamma, företrädesvis med anknytning till Dalarna, kan 
lämna in bidrag bland vilka ett urval görs.  

 
 

INKÖP OCH LOTTERI 
§23 

Styrelsen ansvarar för inköp av årsgåvor samt verk till samlingar och till det årliga 
konstlotteriet som arrangeras i samband med höstmötet. 
	  

§24 
Inköp av föreningens årsgåvor samt verk till föreningens samlingar och lotterier ska 
företrädesvis representera samtida konst, merparten av konstnärer med anknytning till 
Dalarna. 
 
 

FÖRENINGENS STADGAR OCH UPPLÖSANDE 
§25 

Förändringar av föreningens stadgar beslutas av två på varandra följande medlemsmöten. För 
beslut om stadgeändring fordras två tredjedelars majoritet av de närvarande röstberättigade 
samt medlemmar som utövar rösträtt genom ombud med skriftlig fullmakt. 
	  

§26 
Förslag till ändring av stadgar ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före beslutande 
möte. 
Förslag till stadgeändring ska vara tillgängligt för medlemmarna fjorton dagar före beslutande 
medlemsmöte. Var förslag hålls tillgängligt och att förslag på stadgeändring föreligger ska 
anges i kallelsen till mötet. 

 
§27 

Beslut om föreningens upplösning följer samma beslutsförfarande som vid stadgeändring. 
 

§28 
Vid föreningens upplösande ska föreningens tillgångar överlämnas till någon verksamhet som 
i huvudsak överensstämmer med föreningens syfte enligt §1, efter beslut på medlemsmötet.	  	  


