STADGAR FÖR HERRLJUNGA KONSTFÖRENING

&1 Uppgift
Föreningen har till uppgift att inom Herrljunga kommun, öka intresset för
konstens uttryckssätt, samt främja den privata och offentliga
konstaktiviteten, samt anordna utställningar, föreläsningar och
studieresor.
Inköpa kostverk för utlottning till föreningens medlemmar.
& 2 Medlemskap
Medlemskap kan erhållas av enskild person, familj, företag och förening
som erlägger den fastslagna medlemsavgiften.
& 3 Medlemsavgifter
Medlemsavgiften bestäms vid föreningens årsmöte.
Medlemskap berättigar till deltagande i föreningens konstlotteri enligt
följande:
Enskilt medlemskap berättigar till ett utlottningsnummer, familj till två,
företag eller föreningsmedlemskap till 5 utlottningsnummer.
& 4 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhavs av en styrelse bestående av sju
ledamöter valda för två år. Ordförande väljes särskilt för ett år. Styrelsen
utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är
beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande.
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 till årsmötet avge redogörelse
med ekonomisk redovisning över verksamheten.

& 5 Räkenskaper och revision.
Föreningens räkenskapsår skall omfatta kalenderåret. Räkenskaperna
skall granskas av två revisorer för vilka en ersättare utses. Det åligger
dem att efter verkställd granskning till nästa årsmöte inkomma med
revisionsberättelse.
& 6 Valberedning
Vid årsmötet utses en valberedning bestående av tre ledamöter som
inom sig utser ordförande.
& 7 Föreningsmöte
Föreningens årsmöte äger rum i februari månad och kallelse sker
personligen minst två veckor före mötesdagen.
Vid årsmötet skall behandlas:
Styrelsens årsberättelse
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fastställande av årsvgift.
Val av a) ordförande, b) övriga styrelseledamöter.
Val av revisorer.
Val av valberedning.
Övriga frågor som årsmötet beslutar ta upp till behandlig.
Extra föreningsmöte hålles då styrelsen finner så påkallat.
Varje medlem, företag och förening äger en röst, vid lika röstetal avgör
lotten.
& 8 Stadgeändring och föreningens upplösning.
För ändring av dessa stadgar samt föreningens upplösning krävs
likalydande beslut i två på varandra följande föreningsmöte, varav ett
årsmöte. Vid upplösning skall föreningens eventuella tillgångar sedan
skulder betalats användas till ändamål som gagnar konsten i Herrljunga
kommun, enligt föreningsmötsbeslut.
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