
Höörs Konstförening 

Föreningens stadgar antagna vid årsmöten 19 februari 2012 och 24 februari 2013 

§ 1 

Föreningens syfte är att väcka och höja intresset för god konst. 

§ 2 

Ledamot av föreningen är envar som betalar stadgad årsavgift. Årsavgiftens storlek bestäms 

av årsmötet. 

§ 3 

Föreningens angelägenheter handhavs av en vid årsmötet utsedd styrelse, som fungerar till 

nästa årsmöte. Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter. Antalet suppleanter må variera 

mellan fyra och sju. Styrelsen väljs på två år med halva antalet det ena året och halva antalet 

det följande året. Suppleanterna väljs på ett år i taget. Styrelsen är beslutsmässig om minst 

hälften av ledamöterna är närvarande. 

§ 4 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall omfatta kalenderår. Före nästkommande 

januari månads utgång skall räkenskaperna, protokoll, medlemsmatrikel och 

inventarieförteckning överlämnas till revisorerna. Det åligger revisorerna att granska 

föreningens räkenskaper och förvaltning under det sistförflutna verksamhetsåret och senast 

15 dagar före årsmötet avge sin berättelse till styrelsen och återlämna aktuella dokument. 

§ 5 

Årsmötet är Höörs Konstförenings högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall hållas 

före februari månads utgång. Extra medlemsmöten kan hållas, när styrelsen så beslutar, eller 

när minst tio medlemmar skriftligen begärt detta, med angivande av vilka ärenden, som de 

önskar behandlade. Kallelse till årsmöten och extra medlemsmöten skall delges 

medlemmarna minst 14 dagar före mötesdagen. Årsmöten och extra medlemsmöten är 

beslutsmässiga med det antal medlemmar som är närvarande. 

§ 6 

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:  

1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

3. Val av två personer som jämte ordföranden skall justera protokollet 

4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 

5. Föredragning av revisorernas berättelse 

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 



7. Val av ordförande 

8. Val av övriga styrelseledamöter 

9. Val av två revisorer samt revisorssuppleant 

10. Val av valberedning 

11. Beslut om årsavgift 

12. Övriga frågor 

§ 7  

Vid konstituerande möte utser styrelsen inom sig vice ordförande, ekonomiansvarig, 

sekreterare samt utställningsansvarig. Styrelsen utser även vem/vilka som tecknar 

föreningen. 

§ 8 

Beslut på förenings- och styrelsesammanträden fattas med enkel majoritet. Dock sker beslut 

enligt § 9 i särskild ordning. Omröstning sker öppet om sluten sådan ej begärs. Vid lika 

röstetal på föreningssammanträden avgörs ärendet genom lottning. Vid lika röstetal på 

styrelsemöten avgör ordföranden. Varje medlem har en röst. Fullmakt får ej användas. Över 

styrelsens sammanträden skall protokoll föras varav besluten skall framgå. 

§ 9 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med en majoritet av minst två tredjedelar av 

avgivna röster vid två på varandra följande allmänna möten med minst en månads 

mellanrum varav ett möte skall vara årsmöte.  

§ 10 

För upplösning av föreningen krävs beslut härom med minst två tredjedels majoritet vid två 

på varandra följande årsmöten. Upplöses föreningen skall beslut om dess tillgångar fattas vid 

det andra av ovan nämnda möten. 


