
Styrelsens förslag till nya stadgar 

för Tjustbygdens Konstförening 

Org.nr: 83 3600 - 7482 

§ 1. Föreningens ändamål är att väcka intresse för utvecklande konst, göra den  

                        tillgänglig, skapa en upplevelse samt förmedla en stunds avkoppling.  

 

§ 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 inbetalas via bankgiro, swish eller på annat sätt som kassören 

finner lämpligt. 

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

ordinarie ledamöter och minst två suppleanter. Av dessa väljs ordförande och 

kassör för sig. De ordinarie ledamöterna väljs för en tid av två år. Årligen och 

efter tiden, då de blivit invalda, avgår det ena året ordförande och minst tre 

ledamöter och det andra året kassör och minst två ledamöter. 

 Suppleanter väljs årligen. 

 Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer.  

Ordförande, sekreterare, kassör och utställningsansvarig bildar styrelsens 

verkställande utskott. Vid lika röstetal gäller den mening som förespråkas av 

ordföranden. 

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

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

 Vid dessa sammanträden ska protokoll föras. Ej kan beslut fattas, såvida inte 

minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som 

förespråkas 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 avge berättelse om föreningens 

verksamhet under näst föregående kalenderår 

att bereda de ärenden i övrigt, vilka är av den vikt, att de hänskjuts till 

föreningen 



att anordna föreningens sammanträden och ombesörja, att desamma blir 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 handha 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 ska, för att få ställas ut vid föreningens egna allmänna utställningar,  

         godkännas av styrelsen. 

 

§ 7.  Inbjudna konstnärer bör uppfylla minst 2 av nedanstående kriterier: 

1. Konstnären ska med fördel ha genomgått konstnärlig högskoleutbildning eller annan 

eftergymnasial utbildning av relevans för det konstnärliga området. 

2. Konstnären ska ha varit representerad vid minst en jurybedömd utställning. 

3. Konstnären ska ha deltagit i separat- eller grupputställning i lokal som drivs av 

arrangör vars huvudsakliga syfte är att bedriva regelbunden utställningsverksamhet.   

4. Konstnären ska ha bedrivit konstnärlig yrkesverksamhet såsom konstnärliga 

konsultuppdrag, pedagogiska uppdrag vid grund- eller gymnasieskola eller dylikt. 

5. Konstnären ska ha utfört offentligt utsmyckningsuppdrag från stat, region, kommun 

eller företag. 

§ 8.  Styrelsen kan, efter särskild prövning och bedömning, besluta att ta med  

 konstnärer som inte uppfyller de i § 7 angivna kriterierna. Härvid skall hänsyn  

 och flexibilitet iakttas till nu och i framtiden uppkommande nya konstriktningar.  

Styrelsen kan också besluta om särskilda aktiviteter och utställningar där ovannämnda  

        kriterier inte kan appliceras, t.ex. där barn och ungdomar medverkar.  

       

§ 9.  Inköp av konstverk för föreningens räkning ska verkställas av styrelsen. 

       Inköp ska då företrädesvis göras från samtida, professionella och 

 yrkesverksamma konstnärer. 

       Vid Inköp av konst ska jämställdhet, mångfald, ålder, etnicitet, olika 

 uttrycksformer och tekniker beaktas, så att en god balans uppnås. 

       Inköp ska göras från konstnärer som ställer ut vid föreningens egna allmänna  

 utställningar. 

       I undantagsfall kan inköp göras från konstnärer som genomför egen  

  separatutställning i av föreningen uthyrd lokal.  

        Konstnär må ej delta i styrelsens överläggningar och beslut vid inköp då konstverk av  

  hen utbjuds. 

       Anteckning skall göras över fattade beslut om inköp samt priset för varje inköpt verk. 

       Konstnärens samt konstverkets namn och teknik ska redovisas och 

protokollföras vid nästkommande styrelsesammanträde. 

 



§10.  De för utlottning avsedda konstverken skall varje år, under första hälften av 

december månad, genom lottdragning, fördelas bland föreningens 

medlemmar. 

Utlottningen kan ske på två sätt:  

a/ Utlottningen sker i närvaro av ledamöter i konstföreningens styrelse och  

notarius publicus. 

      Alla medlemmars lottnummer läggs ner i ett ”lyckohjul” el. dylikt. 

      Varje medlem deltar med sin/sina respektive andelar. Det namn som först dras,  

 vinner den värdemässigt högsta vinsten. Det namn som i andra hand dras, vinner den 

värdemässigt näst högsta vinsten osv..  

      Vinstvärdet baseras på det av konstnären satta värdet vid utställningstillfället,  

alternativt det värde flera utomstående konstnärer bedömt marknadsmässigt 

realistiskt. 

     Vinnarna kommer att personligen kontaktas och vinsterna överlämnas enl.  

 överenskommelse. 

 

b/ Om omständigheterna så medger, inbjuds alla medlemmar till föreningens årliga 

     konstlotteri. 

         Alla medlemmars lottnummer läggs ner ett ”lyckohjul” el. dylikt. 

        Den vars nummer först dras, äger att först välja bland de befintliga vinsterna  

     och så vidare i den ordning som numren dras. 

        Vinnande medlem, som ej själv eller genom ombud kan närvara vid dragningen,  

    tilldelas högst värderade kvarstående vinst. 

 

§ 11.  Föreningens årsmöte hålls företrädesvis i Gamleby i februari-mars om 

omständigheterna så medger. 

          Extra föreningsmöte kan utlysas av styrelsen. 

Kallelse till årsmöte bör ske minst fjorton dagar i förväg, på det sätt styrelsen 

finner lämpligt. 

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

är eniga därom. Tid för bordlagt ärendes behandling bestäms av föreningen 

före sammanträdets slut. 

Rösträtt tillkommer endast den som erlagt årsavgift för innevarande arbetsår. 

Rösträtt tillkommer varje enskild fysisk medlem såväl som juridisk  (företag,   

föreningar, organisationer) med en röst oberoende av antalet inbetalde   

årsavgifter. 

 

Alla val ska ske med slutna sedlar, om någon medlem så begär. 

Övriga andra frågor beslutas, såvida sluten votering ej begärs, genom 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  

röstmajoritet av samtliga närvarande medlemmar vid två på varandra följande 

föreningsmöten, varav det ena skall var årsmöte. 



 

För beslut om föreningens upplösning erfordras minst två tredjedels  

röstmajoritet av samtliga närvarande medlemmar vid två på varandra följande 

årsmöten. 

Upplöses föreningen skall föreningens tillgångar tillfall något som gagnar 

konsten eller som föreningen beslutar. 

 

 

 

§ 12. Vid årsmötet i februari-mars behandlas: 

a/ styrelsens berättelse om föreningens verksamhet under föregående  

    kalenderår 

b/ revisorernas berättelse för samma år 

c/ frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

varefter val sker av: 

a/ ordinarie ledamöter i styrelsen i de avgåendes ställe 

b/ två eller flera suppleanter i dessa 

c/ två revisorer 

d/ en eller flera suppleanter för dem 

 

 

(Stadgar justerade efter föreningens årsmöte 2021) 

 


