STADGAR
§1

FIRMA
Föreningens firma är Konstföreningen KiK, Konst i Kommun

§2

SYFTE OCH VERKSAMHET
Föreningen, som är en ideell förening, har som syfte att främja medlemmarnas
intresse för konst.
Den huvudsakliga verksamheten bedrivs genom att inköpa god konst,
konsthantverk och bokverk om konst och konsthantverk, som lottas ut bland
medlemmarna.
Som exempel på annan verksamhet inom föreningen kan nämnas:
• föredrag om konst
• besök på konstutställningar
• specialeditioner till medlemmarna.

§3

UTLOTTNING AV KONST OCH UTDELNING AV EDITION
Utlottning av inköpta konstverk ska äga rum en gång per år enligt plan som
styrelsen fastställer. Vid den årliga utlottningen omfattas alla medlemmar i
konstföreningen som har betalat hela årsavgiften. Har man gått in i
konstföreningen annan tid än 1 januari, betalas hela avgiften in upp till årsavgiften.
Innan utlottning sker ska konstverken om möjligt ställas ut i för ändamålet lämplig
lokal eller visas på annat sätt.
Om en medlem inte hämtar ut sitt konstverk inom tre månader från det att
medlemmen fått kännedom om att det tillfallit honom eller henne, övergår verket i
föreningens ägo.

§4

MEDLEMSKAP
Medlemskap i föreningen kan tecknas av alla fast anställda samt förtroendevalda i
Norrköpings kommun, i Norrköpings kommuns majoritetsägda bolag och i
kommunalförbund där Norrköpings kommun ingår.
Medlemskapet i föreningen upphör i och med utgången av det kalenderår
medlemmen slutar sin anställning/uppdrag, om det sker på annat sätt än genom
avgång med pension. Medlemskapet upphör även att gälla om medlem inte betalar
stadgeenligt fastställd avgift.

§5

AVGIFT
Medlemsavgift fastställs årligen av ordinarie föreningsstämman och debiteras som
huvudregel månatligen genom avdrag på lön. Om medlemskapet upphör genom
att medlem inte betalar fastställd avgift, tillfaller inbetald avgift föreningen. Inbetald
avgift kan aldrig återbetalas.

§6

STYRELSE, sammansättning
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av
fem ledamöter, varav en ordförande, en vice ordförande, en kassör, en sekreterare
och en övrig ledamot, samt två suppleanter.
Styrelseledamot erhåller inget arvode för sitt uppdrag.
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§7

STYRELSE, val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot och
suppleant är två år. Första gången väljs dock ordförande och sekreterare på tre år.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar
styrelsen sig själv.

§8

VALBEREDNING
Ordinarie föreningsstämma utser valberedning, som ska lämna förslag till styrelse
och revisorer. Valberedningen består av tre personer, varav en sammankallande.

§9

STYRELSE, kallelse till sammanträde
Kallelse till styrelsesammanträde ska skickas till ledamöterna minst 14 dagar före
sammanträdet. Suppleanter ska inom samma tid underrättas om sammanträdet.
Ledamot som är förhindrad att närvara, ska genast meddela detta till ordföranden,
som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som inte
tjänstgör har rätt att närvara vid sammanträde men har inte rösträtt. Kallelsen ska
innehålla uppgift om förekommande ärenden.

§ 10

STYRELSE, beslutsförhet, protokoll
Styrelsen är beslutför när minst tre styrelseledamöter är närvarande. Beslut fattas
med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden
utom vid val, då utgången bestäms genom lottning.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst tre styrelseledamöter
är närvarande och ense om beslutet.
Fråga får avgöras utan att kallelse skett enligt § 9, om samtliga ordinarie ledamöter
är närvarande och ense om beslutet.
Över ärenden i vilka styrelsen fattar beslut ska föras protokoll som upptar datum,
deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet samt
styrelsens beslut. Protokollet ska justeras av ordföranden eller annan ledamot
som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 11

STYRELSE, förvaltning
Styrelsen ska
•
•
•
•
•
•

§ 12

Verka för att utveckla ett rikt konstliv för medlemmarna.
Sköta föreningens aktiviteter, exempelvis inköp, utställningar, utlottningar
och andra arrangemang.
Bestämma hur föreningens medel ska användas samt i övrigt sköta
föreningens ekonomi.
Föra redovisning över föreningens räkenskaper.
Föra förteckning över medlemmar.
Årligen till ordinarie föreningsstämma avge förvaltningsberättelse och
räkenskapshandlingar. Räkenskapshandlingarna ska varje år tillställas
revisorerna senast den 15 februari.

STYRELSE, firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan bemyndiga en
styrelseledamot eller någon annan att företräda föreningen och teckna dess firma.
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§ 13

REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska
medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och två revisorssuppleanter. Revisorer och suppleanter väljs på två år. Första gången väljs dock
den ena revisorn och den ena suppleanten på ett år.
Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie
föreningsstämma.

§ 14

RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§ 15

FÖRENINGSSTÄMMA
Medlemmarnas rätt tillvaratas på föreningsstämma. Ordinarie stämma ska årligen
hållas under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Till extra föreningsstämma kallas när styrelsen så anser lämpligt eller när minst tio
procent av medlemmarna så kräver. På föreningsstämma får inte förekomma
andra ärenden än de som anges i kallelsen.

§ 16

KALLELSE TILL STÄMMA
Styrelsen ska kalla till föreningsstämma senast 14 dagar före stämman.
I kallelsen ska anges tid och plats för stämman samt vilka ärenden som ska
förekomma på stämman. Till kallelsen ska fogas de handlingar som ska behandlas
på stämman. Förslag till ändring av medlemsavgift ska framgå av kallelsen.

§ 17

MOTIONER
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion
ska behandlas på ordinarie föreningsstämma och vara styrelsen tillhanda senast
under februari månad.
Styrelsen ska bereda avgivna motioner och sända dem till medlemmarna
tillsammans med kallelsen till stämman.

§ 18

DAGORDNING VID STÄMMA
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
3. Fråga om stämmans behöriga utlysande.
4. Framläggande av förvaltningsberättelse, räkenskapshandlingar och
revisionsberättelse för föregående räkenskapsår.
5. Ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Motioner från medlemmar.
7. Fastställande av medlemsavgift.
8. Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter.
9. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av valberedning
11. Övriga frågor

§ 19

STÄMMOBESLUT
Vid stämmobeslut äger varje medlem en röst. Medlem kan inte företrädas av
ombud.
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Beslut fattas med enkel majoritet. Begärs omröstning ska denna ske öppet utom
vid val, som sker med slutna sedlar om så begärs. Vid lika röstetal gäller den
mening som biträds av ordföranden utom vid val, då utgången bestäms genom
lottning.
§ 20

PROTOKOLL
Stämmoprotokoll ska upprättas och justeras inom två veckor och finnas tillgängligt
hos styrelsens sekreterare.

§ 21

STADGEÄNDRING
Beslut om ändring eller komplettering av föreningens stadgar får endast fattas på
ordinarie föreningsstämma och måste biträdas av minst två tredjedelar av de vid
stämman närvarande.

§ 22

UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
För giltigt beslut om upplösning av föreningen fordras att alla vid stämman
närvarande medlemmar är eniga om beslutet eller att beslutet fattats av två på
varandra följande stämmor. Minst en av stämmorna ska vara ordinarie och på den
stämma som sist hålls ska beslutet biträdas av minst två tredjedelar av de
närvarande. Mellan stämmorna ska förflyta minst tre månader.
Vid upplösningen ska befintliga tillgångar användas till inköp av konstverk, som
lottas ut bland medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma den 6 februari 2006 och
ändrats vid ordinarie föreningsstämma den 16 april 2009 (§ 4) samt vid ordinarie
föreningsstämma den 8 april 2010 (§ 3).
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