
 

  
  

 

 

Stadgar för Eksjö Konstförening  
  
§1. Föreningens namn 
Föreningens namn är Eksjö Konstförening. 
 
Ny paragraf 
 
§ 2. Föreningens ändamål  
Föreningen har till ändamål att inom Eksjö kommun väcka, underhålla och utbreda intresset för den 
bildande konsten. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden.  
 
Nuvarande §1 första meningen. Tillägg: Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst 
obunden 
 
§ 3. Verksamhet 
Föreningen skall anordna egna utställningar av konstverk, anordna föredrag, studieverksamhet 
och övriga aktiviteter i ämnen rörande konst samt köpa in konstverk för utlottning bland föreningens 
medlemmar. 
Föreningen skall, så långt det är möjligt, göra inköp på de utställningar föreningen anordnar. 
 
Nuvarande §1 andra meningen och §3. 
 
§ 4. Lotteri  
Medlemslotteri skall anordnas varje år, med dragning vid årsmötet. Vinsterna skall bestå av 
konstverk.  
Utlottningen görs på under året gällande medlemsnummer.  
 
Nuvarande §10. 
 
§ 5. Medlemskap 
Medlemskapet kan erhållas av fysiska och juridiska personer som vill stödja föreningens 
verksamhet.  
 
Föreningen kan årligen ta ut medlems- och serviceavgift. Avgifterna fastställs av årsmötet och kan 
vara olika för fysiska och juridiska personer. Medlemskapet gäller kalenderår. 
Styrelsen kan besluta att medlemskapet för nya medlemmar kan vara längre än ett år. 
Medlem som betalat beslutad årsavgift är berättigad att delta i föreningens årliga medlemslotteri.  
 
Nuvarande §2. Förtydligande att medlemskap kan erhållas av fysiska och juridiska personer och 
tillägg att de ska vilja stödja föreningens verksamhet. Förtydligande och tillägg att föreningen kan 
ta ut medlems- och serviceavgift. Tillägg att avgifterna kan vara olika för fysiska och juridiska 
personer. Tillägg att styrelsen kan besluta om längre medlemstid än ett år. 
 
§ 6. Styrelsen  
Styrelsen är ansvarig för föreningens verksamhet mellan årsmötena och skall bestå av minst sju 
och högst elva ordinarie ledamöter.  
 
Ordförande och övriga ledamöter väljs av medlemmarna på ordinarie årsmöte efter förslag av 
valberedningen. Ordförande väljs på 1 år och övriga ledamöter på 2 år i sådan ordning att endast 
hälften av ledamöterna väljs varje år. 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 
 
Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel 

  



majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid styrelsens sammanträden förs protokoll 
som justeras av ordförande och en vid varje styrelsemöte utsedd ledamot. 
 
Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser inom sig. 
 
Nuvarande §4, §5 och §7 samt 9 (del av). Förtydligande att styrelsen är ansvarig för föreningens 
verksamhet mellan årsmötena. Ändring att styrelsen ska bestå av minst sju och högst elva 
ordinarie ledamöter. Förtydligande att val sker efter förslag av valberedningen. Ändring att 
styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Tillägg att beslut fattas med 
enkel majoritet. Tillägg hur protokollen justeras. 
 
§ 7. Årsmöte  
Årsmötet ska hållas före februari månads utgång. Kallelse till årsmötet ska skickas till alla 
medlemmar senast fyra veckor före årsmötet ska äga rum. 
Följande dagordning ska behandlas av årsmötet: 
 

1. Stämman öppnas 
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner 
3. Fastställande av dagordning 
4. Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning 
5. Fastställande av röstlängd 
6. Styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret  
7. Revisorernas berättelse 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning 
9. Beslut om disposition av föreningens resultat 
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Beslut om antalet styrelseledamöter 
12. Val av ordförande 
13. Val av övriga styrelseledamöter  
14. Val av två revisorer 
15. Val av tre valberedare varav en sammankallande 
16. Beslut om medlems- och serviceavgifter 
17. Övriga ärenden 
18. Stämman avslutas 

 
Ärende som medlem önskar få behandlat på årsmöte skall skriftligen vara styrelsen tillhanda 
senast två veckor före utsatt mötesdag.  
 
Alla beslut fattas med enkel majoritet med undantag av frågor som rör ändring av stadgarna eller 
föreningens upplösning. Omröstning sker öppet, såvida ej sluten omröstning begärs. Vid lika 
röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder, utom vid val då lottning företages. Varje 
närvarande röstberättigad äger en röst.  
 
Nuvarande §6 (del av), §7 och §8. Tillägg: punkt 3 fastställande av dagordning, punkt 5 
fastställande av röstlängd, punkt 8 fastställande av resultat- och balansräkning, punkt 9 beslut om 
disposition av föreningens resultat, punkt 12 beslut om antalet styrelseledamöter, punkt 16 beslut 
om medlems- och serviceavgifter (nuvarande punkt 11 = fastställande av årsavgiften). Tillägg hur 
beslut fattas. Borttag av punkt 10 b 4 suppleanter och punkt 10 d 1 revisorssuppleant, dvs. inga 
suppleanter i styrelsen eller som revisorer. Ändring av tidpunkt för kallelse och när ärende från 
medlem ska inkomma. 
 
§ 8. Extra årsmöte 
Kallelse till extra årsmöte skall kungöras senast åtta dagar före utsatt dag genom personliga 
kallelser eller genom annons i ortspressen, efter styrelsens beslut.  
 
Extra årsmöte kan utlysas om styrelsen så anser erforderligt eller minst en tiondel av  
föreningens medlemmar med uppgivande av skäl gör en skriftlig framställan till styrelsen. Extra 
årsmöte får inte besluta i annat ärende än som varit angivet i kallelse till mötet.  
 



Nuvarande §6 utom den del som rör årsmöte. Ordet föreningsmöte bytt mot extra årsmöte. 
 
§ 9. Revisorer.  
Revisorerna väljs av medlemmarna på ordinarie årsmöte efter förslag av valberedningen för 1 år. 
 
Ny paragraf.  
 
§ 10. Valberedning.  
Årsmötet utser tre ledamöter till valberedningen för 1 år. Valberedningen lämnar förslag till val av 
styrelse och revisorer på årsmötet. Valberedningens förslag ska vara tillgängliga för medlemmarna 
senast en vecka innan årsmötet äger rum.  
 
Ny paragraf.  
 
§ 11. Räkenskapsår/Årsredovisning.  
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Styrelsen har ansvar för att upprätta 
verksamhetsberättelse med bokslut och årsredovisning som överlämnas till revisorerna minst fyra 
veckor före utsatt datum för årsmöte. Verksamhetsberättelsen skall vara tillgänglig för 
medlemmarna senast en vecka före årsmötet skall äga rum. 
Styrelsen ansvarar även för att det finns ändamålsenliga och säkra rutiner för föreningens 
ekonomiska förvaltning. 
 
Nuvarande §9. Tillägg att styrelsen har ansvar för att upprätta verksamhetsberättelse med bokslut 
och årsredovisning och att dessa överlämnas till revisorerna minst fyra veckor före utsatt datum för 
årsmöte. Tillägg att verksamhetsberättelse ska vara tillgänglig för medlemmarna senast en vecka 
före årsmötet skall äga rum. Förtydligande att styrelsen ansvarar för att det finns ändamålsenliga 
och säkra rutiner för föreningens ekonomiska förvaltning. 
 
§ 12. Uteslutning.  
Medlem som motarbetar föreningens syften och/eller skadar föreningens verksamhet kan 
uteslutas av årsmötet eller extra årsmöte. 
 
Ny paragraf 
 
§ 13. Stadgeändring  
Beslut om ändring av dessa stadgar är ej giltigt, med mindre än att samtliga närvarande 
röstberättigade därom är ense, eller att beslut fattas å två på varandra följande möten, därav minst 
ett ordinarie årsmöte, och på det möte som sist hållits biträtts av minst två tredjedelar av de 
närvarande röstberättigade.  
 
Nuvarande §11 
 
§ 14 Verksamhetens upplösning.  
Beslut om verksamhetens upplösning kan ske genom beslut vid två på varandra följande årsmöten, 
varav ett måste vara ordinarie årsmöte. Om det vid verksamhetens upplösning finns tillgångar ska 
dessa överlämnas till något konsten gagnande ändamål, varom årsmötet äger besluta. 
 
Nuvarande §11. Tillägg att det måste vara ett ordinarie årsmöte. 
 
 
Stadgarna är reviderade och beslutade vid  
Eksjö Konstförenings årsmöte 2022-02-27  

 
 

 
 
 
 
 


