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 STADGAR FÖR VÄSTERÅS KONSTFÖRENING 
     
    § 1 

 
Föreningens ändamål är 

att väcka och vidga intresset för bildande konst och konsthantverk. 
  
   § 2 

 
Till förverkligande av detta ändamål åligger det föreningen 

 att   i samarbete med bl a Västerås Konstmuseum anordna utställningar av konst  
  och konsthantverk, 

 att dels självständigt, dels i samarbete med bildningsorganisationer, personal- 
  konstföreningar och andra ideella sammanslutningar anordna föreläsningar 
  och diskussionsaftnar, 

 att  främja studieverksamheten i konst och därmed besläktade frågor, 

 att anordna studieresor, samt  

 att  anordna utlottning av konstverk och andra medlemsstimulerande åtgärder. 

 
    § 3 
 

Medlemskap i föreningen vinnes av envar person, som till densamma erlägger 
stadgad årsavgift. 

Till hedersledamot kan föreningen kalla sådan person som inlagt synnerliga för- 
tjänster om föreningen, eller på annat sätt gjort en bestående insats för konstlivet 
i Västerås. 
 
   §4 
 
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av 11 ledamöter. 
Adjungerad ledamot är chefen för Konstmuseet eller dennes ersättare. 
 
   § 5 
 
Styrelsen konstituerar sig vid sammanträde senast under februari månad, varvid 
den inom sig väljer vice ordförande och sekreterare samt om den så finner erfor- 
derligt arbetsutskott. 
    
   § 6 



 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst två av 
styrelsens ledamöter så begär. 

Hinder att bevista sammanträdet skall i god tid meddelas ordföranden. 

Är både ordföranden och vice ordföranden förhindrade att bevista styrelsens sam- 
manträde, utses ordförande för tillfället. 

Styrelsen är beslutsmässig då minst fem av dess ledamöter är närvarande. 
 
   § 7 
 
Styrelsen åligger 

att verka för föreningens syften enligt § 1 - 2 av dessa stadgar, 

att  under ansvar vårda föreningens tillgångar, 

att före den 1 februari till revisorerna avlämna avslutade räkenskaper och proto- 
 koll samt förvaltningsberättelse för det gångna arbetsåret (kalenderår), 

att vid föreningens årsmöte som, där icke särskilda omständigheter till annat för- 
 anleder, hålles senast under februari månad, redovisa verksamheten under det 
 förflutna året, 

att varje år inom tid som av kommunen fastställes, till kommunstyrelsen ingå med 
 anslagsäskande för följande år, därvid fogande förslag till budget samt senaste 
 verksamhets- och revisionsberättelse.  
 
   § 8 
 
Vid årsmötet skall stadgeenligt verkställas 

1. Val av ordförande för mötet 

2. Fastställande av årsmötets behöriga utlysande 

3. Årsberättelse 

4. Revisorernas berättelse 

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

6. Val av föreningsordförande på ett år 

7. Val av fem styrelseledamöter på två år, 
Val av två ordinarie revisorer jämte två revisorssuppleanter på ett år. 
Val av valberedning för nästkommande årsmöte. 

8. Fastställande av årsavgiften 

9. Övriga ärenden 
 
   § 9 
 
 Styrelsen utser kassaförvaltare som har  

 att under styrelsen handhava föreningens kassa och löpande ekonomiska angelägenheter 

 att föra räkenskaper över föreningens tillgångar och skulder, inkomster och utgifter 

 att  före januari månads utgång förelägga styrelsen bokslut för föregående år. 



    § 10 
 
 Kallelse till föreningens möten skall senast åtta dagar i förväg införas i lokalpressen 
 och/eller utsändas till medlemmarna. 
 
    § 11 
 
 Vid alla möten och sammanträden skall protokoll föras. 

 Protokoll skall i vederbörlig ordning justeras. 
 
    § 12 
 
 Val skall, då så begäres, förrättas med slutna sedlar. I övrigt sker omröstning vid  
 alla möten och sammanträden öppet, och blir den mening gällande varom de flesta 
 närvarande förena sig. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening utom när det är  
 fråga om val, varvid lottning sker. Röstning med fullmakt må icke förekomma. 
 
    § 13 
 
 För ändring av stadgarna, även som beslut om föreningens upplösning, erfordras 
 minst 2/3 majoritet vid två på varandra, tidigast inom 30 dagar följande möten,  
 varvid ett årsmöte. 
 
    § 14 
 
 I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till något i  
 för konsten i staden gagnande ändamål, och äger föreningen bestämma villkoren 
 därför. 
 
 


