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 STADGAR FÖR KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIV VERKSTAD I VÄSTERÅS  
 

Nedanstående stadgar, omskrivna i sin helhet, har antagits av Årsmötet 2014-03-09 
I nedanstående stadgar har § 11 justerats och antagits av Årsmötet 2015-03-08		

I nedanstående stadgar har § 1, 4, 7 och 10,  justerats och antagits av Årsmötet 2017-02-26 
 
§ 1 Firma 
Föreningen Konstnärernas kollektivverkstad i Västerås bildades 1986 och är en ideell samt politiskt och fackligt fristående 
förening med säte i Västerås och med Västmanlands län som verksamhetsområde.   
 
§ 2 Ändamål 
Föreningen har till uppgift att skapa möjligheter för enskilda konstnärer eller grupper av konstnärer att arbeta i 
gemensamma lokaler.   
 
§ 3 Medlemskap 
Styrelsen är föreningens invalsnämnd och beslutar om medlemskap. 
Till medlem i föreningen ska styrelsen anta yrkesverksamma konstnärer med kunskaper motsvarande 2 års konstnärlig 
utbildning, samt med kunskaper att självständigt hantera lokalernas utrustning inom det egna verksamhetsområdet. 
Styrelsen äger rätt att vid behov begära in kompletterande CV, arbetsprover och referenser för sökande medlemmar. 
 
 § 4 Styrelsen 
Antalet (udda) styrelseledamöter fastställs av årsmötet.  
Årsmötet utser ordförande och kassör, enligt förslag från styrelse och valberedning.   
Av styrelsemedlemmarna väljs ordförande och kassör på 2 år med förskjutning dem emellan. 
Ordinarie ledamöter och suppleanter väljs på 1 år. 
Suppleanterna har rätt att delta i styrelsens sammanträden, men äger rösträtt endast då de ersätter ordinarie ledamot.   
Styrelsen utser föreståndare för arbetslokalerna samt fastställer instruktioner för denne.   
Styrelsen är föreningens invalsnämnd och beslutar om medlemskap.   
Styrelsen är ansvarig för lokalernas utnyttjande och skötsel, och att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med 
föreningens målsättning.   
 
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 
Revisor granskar och godkänner föreningens ekonomi, och skriver revisionsberättelse.   
 
§ 5 Räkenskapsår 
Föreningens verksamhetsår är kalenderår, och omfattar tiden 1/1 – 31/12.   
 
§ 6 Beslutande organ 
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.  
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av 
nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen. 
 
§ 7 Årsmötet 
Högsta beslutande organ inom föreningen är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls 1 gång, senast 30 mars, varje år. Styrelsen 
beslutar om tid och plats. För att vara behörigt utlyst måste kallelse och dagordning för årsmötet översändas till 
medlemmarna senast 2 veckor i förväg. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är 
närvarande på mötet. Röstberättigad är betalande medlem, vilande medlem äger ej rösträtt.  
 
Motion om ändringar eller tillägg till stadgarna behandlas endast vid ordinarie årsmöte. För beslut om stadgeändring krävs 
minst tre fjärdedels majoritet av de röstberättigade.   
Valberedning lämnar förslag på ny styrelse, revisor samt valberedning till årsmötet.  
 
  Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:   
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   1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.   
   2. Fråga om mötet har stadgeenligt utlysts.   



   3. Fastställande av dagordningen.   
   4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. Val av justeringsmän tillika rösträknare.   
   5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det avslutade  
      verksamhetsåret.   
   6. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning av det avslutade verksamhetsåret.   
   7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser   
   8. Fastställande av medlemsavgifter.   
   9. Fastställande av hyrestaxor.   
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.   
 11. Val av föreningens ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter samt    
                     revisor och valberedning.  
 12. Val av ledamöter att teckna föreningens firma.   
 13. Fastställande av styrelse-, funktionärsarvoden och reseersättningar.   
 14. Övriga frågor.   
 15. Mötets avslutande.   
 
§ 8 Motioner till årsmöte 
Medlem som önskar ta upp ärende på ordinarie årsmöte ska senast 1 vecka innan årsmötet lämna skriftlig motion till 
styrelsen. 
 
§ 9 Medlemskap 
Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen. Till medlem av föreningen ska styrelsen anta yrkesverksamma 
konstnärer med kunskaper motsvarande 2 års konstnärlig utbildning, samt med kunskaper att självständigt hantera 
lokalernas utrustning inom det egna verksamhetsområdet.   
Styrelsen äger rätt att vid behov begära in kompletterande CV, arbetsprover och referenser för sökande medlemmar.   
 
§ 10 Medlemsinsats 
Varje medlem ska erlägga inträdesavgift samt en årlig medlemsavgift fastställd av årsmötet, tills medlem skriftligen begär 
utträde ur föreningen. Den årliga medlemsavgiften erläggs senast 30 mars.   
 
§ 11 Verkstäder, kursverksamhet och galleri 
Verkstäderna som föreningen disponerar är tillgängliga för KKVs medlemmar. I mån av plats, vilket avgörs av KKVs 
styrelse efter kontakt med berörd verkstadsansvarig, även tillgängliga för gästarbetande konstnärer från andra KKV 
anslutna till KKV Riks.  
Föreningens styrelse kan upplåta verkstäderna till kursverksamhet av två slag, dels kurser för medlemmar/konstnärer och 
dels kurser där medlemmar är kursledare. Kursernas art och omfattning beslutas av styrelsen.  
Galleriet upplåts för KKVs medlemmar.  
  
§ 12 Medlems åtaganden 
Föreningens lokaler får ej utnyttjas av medlem förrän inträdesavgift erlagts.   
Nyttjandeavgifter regleras månadsvis. Lokalen får ej användas förrän reglering skett.   
Medlem ska, vid nyttjande av arbetslokalerna följa de instruktioner, skötselanvisningar och ordningsregler som gäller för 
dessa.   
 
§ 13 Avstängning/uteslutning 
Medlem som bryter mot § 12, eller som på annat sätt allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen.  
Upphävning av styrelsens beslut, alternativt uteslutning, sker efter närmast kommande årsmötets hörande.   
 
§ 14 Utträde 
Medlem kan begära utträde ur föreningen men inträdesavgift kan inte återbetalas. Vid önskat återinträde räknas 
inträdesavgiften som erlagd.   
Medlem som uteslutits eller som själv begärt utträde ur föreningen, kan ej ställa några ekonomiska krav på föreningen. 
 
§ 15 Upplösning av föreningen 
Förslag om föreningens upplösning skall vara skriftlig och inlämnas till styrelsen före verksamhetsårets utgång (31/12).   
Förslaget jämte styrelsens yttrande föreläggs årsmötet.   
Beslut om upplösning skall, för att gälla fattas av minst tre fjärdedels majoritet samt i oförändrat skick bekräftas av nästa 
årsmöte med samma röstövervikt (tre fjärdedels majoritet).   
Eventuella tillgångar fördelas efter samråd med ekonomiska intressenter och anslagsgivande myndigheter.  


