
 
STADGAR FÖR ALINGSÅS KONSTFÖRENING  
 

§ 1. Uppgift  
Föreningen har till uppgift  
att inom Alingsås stad med omnejd väcka, underhålla och öka intresset för bildkonsten,  
att anordna föreläsningar, sammankomster och studieresor i ämnen rörande konst,  
att inköpa konstverk för utlottning till föreningens medlemmar. 

  

§ 2. Medlemskap  
Medlemskap erhålles av enskild person eller familj, förening och företag, som erlägger därför 
bestämd medlemsavgift. 

  

§ 3. Medlemsavgifter  
Medlemsavgifter bestämmes vid föreningens årsmöte.  
Medlemskap berättigar till deltagande i föreningens konstlotteri enligt följande:  
ungdomsmedlemskap berättigar till ett utlottningsnummer (till och med tjugofem års ålder),  
enskilt medlemskap till ett, familjemedlemskap till två, föreningsmedlemskap till tre och  
företagsmedlemskap till fyra utlottningsnummer.  

 

§ 4. Styrelse  
Föreningens styrelse skall väljas på årsmötet och bestå av ordförande, som väljes särskilt och 
åtta ledamöter. Styrelsen väljes för två år och avgår växelvis vartannat år. 
Styrelsen är beslutsmässig, då minst fyra ledamöter är närvarande.  
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 
Det åligger styrelsen att på bästa sätt förverkliga föreningens uppgifter enligt dessa stadgar, att 
väl förvalta föreningens tillgångar och att i övrigt väl bevaka föreningens intressen samt att vid 
årsmötet framlägga redogörelse med ekonomisk redovisning över verksamheten.  

 

§ 5. Räkenskapsår och revision  
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna skall granskas av två revisorer, för 
vilka en suppleant utses, avslutas och överlämnas till revisorerna senast tio dagar efter 
räkenskapsårets utgång. 

  

§ 6. Valberedning  
Vid årsmötet utses en valberedning bestående av tre ledamöter, som inom sig utser ordförande. 

  

§ 7. Föreningsmöten  
Årsmötet skall hållas senast den 15 mars. 
Vid årsmötet skall behandlas: 
1. Styrelsens årsredogörelse  
2. Revisorernas berättelse  
3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
4. Fastställande av årsavgifter  
5. Val av a) ordförande och b) övriga styrelseledamöter  
6. Val av revisorer jämte suppleant  
7. Val av valberedning  
8. Övriga frågor, som årsmötet beslutar upptaga till behandling.  
Kallelse till årsmötet skall ske genom annons i ortspressen. Extra föreningsmöte hålles då 
styrelsen finner så påkallat. Vid föreningsmöte äger varje enskild medlem en röst, makar med 
familjekort äger en röst och företag eller förening även en röst. Vid votering skall ärende avgöras 
genom öppen eller sluten omröstning efter beslut av mötet. Vid lika röstetal avgör lotten.  

 

§ 8. Stadgeändring och föreningens upplösning  
För ändring av dessa stadgar samt föreningens upplösning krävs två likalydande beslut vid två 
på varandra följande föreningsmöten, av vilka det ena skall vara föreningens årsmöte. Vid 
upplösning skall föreningens ev. tillgångar, sedan skulder gäldats, användas till något för konsten 
i Alingsås och dess omnejd gagneligt ändamål enligt föreningsbeslut. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Reviderade stadgar enligt protokoll av den 20 november 2021 och den 26 februari 2022. 


