STADGAR FÖR KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTAD I VÄSTERÅS

Nedanstående stadgar är omskrivna i sin helhet utifrån 2019-02-17 stadgar och har antagits av
årsmötet 2022-03-27.
§ 1 Firma
Föreningen Konstnärernas kollektivverkstad i Västerås bildades 1986 och är en ideell förening
(orgnr. 878001–2517) med säte i Västerås och med Västmanlands län som
verksamhetsområde, dess. I stadgarna används Föreningen som namn på föreningen.
§ 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 två (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. Sökande ska avse att följa
Föreningens stadgar.
Årsmöte fastställer medlemsavgiften för det kommande verksamhetsåret. Två (2) kategorier av
medlemskap finns:
1.
2.

Aktiv medlem
Vilande medlem

Varje medlem ska erlägga en inträdesavgift samt en årlig medlemsavgift fastställd av årsmöte,
tills medlem skriftligen begär utträde ur Föreningen. Den årliga medlemsavgiften ska erläggas
senast den 31 mars.
§ 4 Värdegrund
Föreningen tillämpar en värdegrund, policy, som inte särbehandlar medlemmar eller externa
parter sett ur religion, politisk åsikt, etniskt ursprung, kön eller sexuell läggning.
§ 5 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
§ 6 Styrelse
Föreningens verksamhet och förvaltning handhas av en vald styrelse.
•
•
•
•
•

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter, med lägst en
(1) och högst tre (3) styrelsesuppleanter.
Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av årsmöte.
Ledamöter och suppleanter väljs av årsmöte för ett (1) år, kassör och ordförande för
två (2) år, om inte ett undantag enligt §9 andra stycket föreligger.
Om det under tiden sedan föregående årsmöte rått extra ordinära förhållanden kan
hela styrelsen omväljas på årsmöte.
Årsmöte utser ordförande och kassör, enligt förslag från valberedning.
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•
•
•
•
•
•

Suppleanter har rätt att delta i styrelsesammanträde, men äger rösträtt endast då de
ersätter ordinarie ledamot.
Styrelsen utser föreståndare för verkstäderna samt fastställer instruktioner för
denne.
Styrelsen är ansvarig för lokalernas nyttjande och skötsel och att verksamheten
bedrivs i överensstämmelse med Föreningens målsättning och stadgar.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande.
Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Om beslut i styrelsen ger ett jämt utfall vid röstning avgör ordförandes röst.

§ 7 Verksamhetsår och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och tillika räkenskapsår är kalenderår och omfattar tiden 1/1 –
31/12.
§ 8 Revision
Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av Föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll samt övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper ska vara revisorn tillhanda senast två (2) veckor före årsmöte.
Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret.
Revisorn ska överlämna revisionsberättelsen till styrelsen senast en (1) vecka före årsmöte.
§ 9 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelse.
Uppstår fråga om tolkning av stadgarna, eller förhållande som inte rimligen kunnat förutsätts i
stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.
§ 10 Årsmöte
Årsmöte är Föreningens högsta beslutande organ.
Årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Styrelsen beslutar om tid och plats.
Kallelse till årsmöte ska vara medlem tillgänglig senast två (2) veckor innan mötet och
innehålla dagordning.
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:
Mötets öppnande.
Val av ordförande och sekreterare för mötet, samt justeringsperson som tillika är
rösträknare.
3. Fråga om mötet har stadgeenligt utlysts.
4. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det avslutade
verksamhetsåret.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning av det avslutade verksamhetsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av hyrestaxor.
1.
2.
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12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
13. Val av Föreningens ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter samt revisor och
14.
15.
16.
17.

valberedning.
Fastställande av styrelse-, funktionärsarvode och reseersättningar.
Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
Övriga frågor.
Mötets avslutande.

§ 11 Extra årsmöte
Kallelse till extra årsmöte kan ske på styrelsens förslag eller om minst en femtedel (1/5) av
medlemmarna påkallar det. Kallelse, med vad som ska behandlas, ska vara medlem tillgänglig
senast två (2) veckor före det extra årsmötet.
Extra årsmöte har rätten att fatta beslut som ett ordinarie årsmöte.
Extra årsmöte får endast behandla den eller de frågor som föranlett till dess kallande.
Finner revisorn vid sin löpande granskning skäl att kalla till extra årsmöte ska denne uppmana
styrelsen att göra så. Har styrelsen inte inom två (2) veckor följt revisorns uppmaning, äger
denne rätt att själv kalla till extra årsmöte.
§ 12 Motioner till årsmöte
Medlem som önskar ta upp ärende på årsmöte ska senast en (1) vecka innan årsmöte lämna
skriftlig motion till styrelsen.
§ 13 Röstning
Varje medlem som inte är vilande och har fullgjort sina skyldigheter i enlighet §15 mot
Föreningen har vid årsmöte, extra årsmöte, eller annat möte en (1) röst.
Fullmaktsröstning tillämpas ej.
Vid beslut fordras enkel majoritet, om inte annat framgår av dessa stadgar.
Vid personval kan sluten omröstning ske, om någon så begär det eller om votering begärs.
§ 14 Verkstäder, kursverksamhet och galleri
Verkstäderna som Föreningen disponerar är tillgängliga för dess aktiva medlemmar.
I mån av plats, som avgörs av Föreningens styrelse efter kontakt med berörd
verkstadsansvarig, är verkstäder tillgängliga för gästarbetande konstnärer från andra
kollektivverkstäder anslutna till KKV Riks.
Föreningens styrelse kan upplåta verkstäderna till kursverksamhet av två slag:
●
●

Interna kurser för medlemmar.
Externa kurser för icke medlemmar, där kursledaren är medlem.

Kursernas art och omfattning beslutas av styrelsen.
Galleriet kan upplåtas för Föreningens medlemmar.
§ 15 Medlems åtagande
Föreningens lokaler får ej utnyttjas av medlem förrän inträdesavgift erlagts.
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Verkstadshyran regleras månadsvis i efterskott. Medlem ska, vid nyttjande av arbetslokalerna
följa de instruktioner, skötselanvisningar och ordningsregler som gäller för dessa.
Om medlem inte betalar verkstadshyran, trots påminnelse, kan medlem bli av med möjligheten
att använda verkstaden efter beslut av styrelsen.
§ 16 Avstängning och uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna, eller som på annat sätt allvarligt skadar Föreningen kan
avstängas av styrelsen. Upphävning av styrelsens beslut kan ske på närmast kommande
årsmöte.
Uteslutning av medlem kan endast göras av närmast kommande årsmöte.
§ 17 Utträde
Medlem kan begära utträde ur Föreningen men inträdesavgift kan inte återbetalas. Utträde ur
Föreningen ska göras skriftligen till styrelsen.
Ny ansökan samt ny inträdesavgift krävs vid återinträde.
Medlem som uteslutits eller som själv begärt utträde ur Föreningen, kan ej ställa några
ekonomiska krav på Föreningen.
§ 18 Ändring av stadgarna
Motion om ändringar eller tillägg till stadgarna behandlas endast vid årsmöte. För beslut om
stadgeändring krävs minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röstberättigade.
§ 19 Upplösning av Föreningen
Förslag om Föreningens upplösning ska vara skriftlig och lämnas till styrelsen före
verksamhetsårets utgång (31/12). Förslaget, jämte styrelsens yttrande, föreläggs årsmötet.
Beslut om upplösning ska, för att gälla, fattas av minst tre fjärdedels (3/4) 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.
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