Stadgar för Carl Gustaf Konstförening
Fastställda vid konstituerande sammanträde 1977-03-22, senast ändrade
vid årsmöte 2021-03-31.
1 § ÄNDAMÅL
Föreningens uppgift är att främja kännedom om och stimulera intresset
för konst genom utställningar, anordnande av resor till konstutställningar,
utlottning av konstverk mm samt medverka till trivselbefrämjande åtgärder
t ex i form av konstinköp.
2 § MEDLEMSKAP
Beslut om medlemskap tas av styrelsen.
3 § MEDLEMSAVGIFTER
Medlemsavgifterna ska användas dels till inköp av konstverk och
konsthantverk, som utlottas bland medlemmarna, dels till täckande av
föreningens allmänna omkostnader i samband med verksamheten
anordnade sammanträden, föredrag, visningar mm samt till medlemskap i
konstorganisationer.
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet och årsavgiften betalas senast
den 1 april pågående verksamhetsår. Undantag är de medlemmar som
betalar genom arbetsgivares löneavdrag, oftast månadsvis.
Medlem har inte rätt att vid utträde återfå betald medlemsavgift.
För rätt att delta i föreningens anordnade utlottning av konstverk samt få
jubileumstavla krävs att full årsavgift betalats.
Medlem är inte personligt ansvarig för någon av föreningens skulder.
4 § FÖRENINGSMÖTEN
Årsmöte hålls före mars månads utgång. Extra föreningsmöte anordnas
om styrelsen finner det nödvändigt. Kallelse till föreningsmöte görs minst
tio dagar i förväg.
Vid extraordinära händelser, som exempelvis en uppkommen pandemi,
kan styrelsen besluta att årsmötet flyttas till annan tid på året. Styrelsen
kan även besluta att årsmötet och utlottningen av tavlorna sker vid olika
tidpunkter samt även att dessa sker i huvudsak digitalt.

Vid årsmötet ska följande ärenden tas upp till behandling:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Revisionsberättelse och styrelseberättelse för föregående år
3. Beslut om ansvarsfrihet
4. Val av styrelseledamöter och revisorer jämte suppleanter
5. Fastställa medlemsavgift
6. Motioner och övriga ärenden
5 § STYRELSE
Föreningens styrelse ska bestå av 4-6 ordinarie ledamöter, en suppleant,
en revisor och en revisorssuppleant, samtliga valda på två år. I möjligaste
mån ska hälften av dessa väljas vid ett årsmöte och den andra hälften vid
nästföljande årsmöte, för att säkerställa kontinuitet i styrelse/revisorsarbetet.
Styrelsen konstituerar sig själv.
6 § INKÖPSKOMMITTÉ OCH KONSTINKÖP
Styrelsen är ansvarig för konstinköp och har till sitt förfogande en
inköpskommitté, som arbetar på uppdrag av styrelsen.
Inköpskommittén ska bestå av tre ledamöter valda på två år, varav två
valda vid ett årsmöte och en vald vid ett annat. För att få variation på
konstinköpen ska eftersträvas kontinuerlig förändring i inköpskommitténs
sammansättning.
7 § UTLOTTNINGAR
Ordinarie utlottning
Utlottning ska genomföras vid årsmöte, om inte extraordinär händelse
uppstått enligt § 4, och avser då det föregående verksamhetsåret. För att
få vara med i denna utlottning måste medlem ha betalat medlemsavgiften
för hela föregående verksamhetsår.
Vinster som inte har hämtats ut inom ett år, dvs. fram till nästkommande
årsmöte, återförs till föreningen.

Extra utlottning
Medlem som aldrig vunnit under de tre första medlemsåren (deltagit i tre
ordinarie utlottningar), deltar från det fjärde året i en extra utlottning. Så
snart medlem vunnit i ordinarie eller extra utlottning, bortfaller rätten att
delta i den extra utlottningen.
Om en medlem går ur föreningen en period, längre än tre år, och sedan
går med igen så ska medlemmen inte ingå i extrautlottningen på årsmötet
utan betraktas som en ny medlem. Om perioden är kortare än tre år
återupptar medlemmen sitt tidigare medlemskap och ingår i
extrautlottningen, om reglerna för detta uppfylls.
8 § STADGEÄNDRING
Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan endast ske genom beslut vid
årsmöte med enkel majoritet.
9 § UPPLÖSNING
Föreningens upplösning kan endast beslutas av två på varandra följande
föreningssammanträden, varav ett ordinarie årsmöte. För beslut om
upplösning krävs två tredjedelars majoritet vid varje sammanträde. Finns
eventuella tillgångar vid föreningens upplösning ska dessa användas till
inköp av konstverk, som därefter utlottas bland dem som vid
upplösningen är föreningens medlemmar.

