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§ 1. Föreningens ändamål är att väcka och utbreda intresse för bildande konst samt 

      främja dess bästa. 

§ 2. För detta ändamål vill föreningen särskilt 

 a/ föranstalta offentliga utställningar 

b/ inköpa och bland föreningens medlemmar årligen utlotta eller på annat sätt 

sprida värdefulla konstverk. 

§ 3.  Medlem i föreningen är envar, som till densamma erlägger årsavgift, som 

berättigar till en lott vid den årliga utlottningen av konstverk. 

 Medlem, som så önskar, äger inbetala flera årsavgifter med rätt till häremot 

svarande antal lotter. 

 Årsavgiften bör uttagas per postförskott, eller på sätt som kassören finner 

lämpligt. 

§ 4. Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av minst sju 

ordinarie ledamöter och två suppleanter. Av dessa väljes ordförande och kassör 

för sig. Av de ordinarie ledamöterna, vilka väljes för en tid av två år, avgår 

årligen och efter tiden, då de blivit invalda, det ena året fyra (ordförande och 

tre ledamöter) och det andra året minst tre (kassör och minst två ledamöter). 

 Suppleanter väljes årligen. 

 Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer, Ordförande, sekreterare och 

kassör bildar styrelsens verkställande utskott. 

 Styrelsen som har sitt säte i Gamleby, sammanträder på ordförandes kallelse 

minst fyra gånger årligen samt i övrigt så ofta ärendena de påkalla. 

 Vid dessa sammanträden skall protokoll föras. Ej må beslut fattas, därest icke 

minst fem ledamöter äro tillstädes. Vid lika röstetal gäller den mening som 

biträdes av ordföranden. 

§ 5.  Styrelsen åligger: 

att före februari månads utgång till revisorerna avlämna avslutade räkenskaper 

och protokoll för näst föregående kalenderår 

att vid föreningens årsmöte i februari-mars avgiva berättelse om föreningens 

verksamhet under näst föregående kalenderår 

att bereda de ärenden i övrigt, vilka äro av den vikt, att de hänskjutas till 

föreningen 



att anordna föreningens sammanträden och ombesörja, att desamma bliva i 

behörig ordning kungjorda 

att anordna föreningens egna utställningar, meddela bestämmelser rörande 

inträdesavgiften till utställningarna, försäljningsprovision å därvid försålda 

konstverk och utfärda ordningsregler för besökande och utställare 

att under gemensam ansvarighet enligt av styrelsen fastställt reglemente vårda 

föreningens fonder och kontanta tillgångar 

att genom sitt verkställande utskott handhava föreningens löpande ärenden 

att utse föreningsombud på platser, där sådant anses erforderligt, samt 

meddela föreskrifter om nyanskaffnings- och uppbördsprovision 

att föranstalta den årliga utlottningen av konstverk och därefter skeende 

vinstval även som utgivande av föreningens årsberättelse 

§ 6. Konstverk skola för att kunna utställas å föreningens egna allmänna 

utställningar godkännas av styrelsen. 

 Konstnär skall, för att få deltaga i föreningens egna allmänna utställningar, vara 

medlem av Smålands Konstnärsförbund, Grafiska Sällskapet eller KRO. 

Styrelsen kan även besluta att efter särskild bedömning ta med konstnärer som 

inte uppfyller ovanstående kriterier, men som arbetar seriöst inom 

konstområdet. 

§ 7. Inköp av konstverk för föreningens räkning verkställes av styrelsen. Konstnär 

må ej deltaga i styrelsens överläggningar och beslut, då konstverk av honom 

hembjudes. 

 Protokoll skall föras över fattade beslut om inköp samt upptaga de närvarandes 

namn, priset för varje inköpt konstverk, konstnärens namn samt konstverkets 

ämne och konstart. 

§ 8. De för utlottning avsedda konstverken skola varje år under första hälften av 

december månad medelst lottdragning fördelas bland föreningens 

medlemmar. 

 Dragning sker på det sätt, att sedan medlemmarnas alla lottnummer medlagts i 

lyckohjulet, den vars nnummer först utdrages, äger att först välja bland de 

befintliga vinsterna och så vidare i den ordning vari numren utdragas. 

 För vinnare, som själv ej eller genom ombud tillstädeskommit vid vinstvalet, 

välja de närvarande ledamöterna i styrelsen vinst. 

 

 

 



§ 9. Föreningens årsmöte hålles i Gamleby i februari-mars.

 Extra sammanträde kunna av styrelsen utlysas. 

Kallelse till årsmöte bör ske minst fjorton dagar förut, på ett sätt 

styrelsen finner lämpligt. 

Ärende må bordläggas en gång, om minst 1/3 av de närvarande 

medlemmarna förena sig därom. Tid för bordlagt ärendes 

behandling bestämmes av föreningen före sammanträdets slut. 

Rösträtt tillkommer endast den som erlagt årsavgift för 

innevarande arbetsår. 

Alla val skall ske med slutna sedlar, därest någon medlem så 

begär. 

Övriga andra frågor anställes, därest sluten votering ej begäres, 

öppen omröstning, varvid i händelse av lika röstetal ordföranden 

avgör frågan. Med fullmakt får ej röstas. 

För beslut om ändring i eller tillägg till stadgarna erfordras minst 

två tredjedels röstpluralitet samt att minst 10 medlemmar är 

närvarande. 

För beslut om föreningens upplösning erfordras minst två 

tredjedels röstpluralitet samt att minst tjugo medlemmar äro 

närvarande. 

 

§ 10. Vid årsmötet i februari-mars behandlas: 

a/ styrelsens berättelse om föreningens verksamhet under näst                                           

föregående kalenderår 

b/ revisorernas berättelse för samma år 

c/ frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

varefter val företages av: 

a/ ordinarie ledamöter i styrelsen i de avgåendes ställe 

b/ två suppleanter i densamma 

c/ två revisorer 

d/ en suppleant för dem 

 

 

(Stadgar justerade efter föreningens årsmöte 1998) 


