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STADGAR
för Målarföreningen Kasen
som är en ideell förening med säte för styrelsen i
Uddevalla kommun
2003-03-10
___________________________________________________________________________

§1 Målsättning
Målarföreningen Kasen har som målsättning att:
verka för och driva föreningen
stödja och uppmuntra föreningens medlemmar
verka för ökad respekt för amatörmålaren samt andra bildskapare
verka för ett kvalitativt bildskapande
genom målarföreningen verka för ett aktivt kulturliv
§2 Obunden
Föreningen är religiöst och politiskt obunden.
§3 Medlems antagande
Till medlem antas alla som kan väntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till
förverkligandet av föreningens målsättning.
§4 Medlems åliggande
Medlem är skyldig att betala fastställda årsavgifter, samt i övrigt följa föreningens stadgar och
beslut.
§5 Medlems uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningens eller
motarbetar dess intressen eller målsättning får uteslutas av styrelsen.
Utesluten medlem äger hänskjuta fråga om uteslutning till medlemsmöte genom anmälan
därom till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutning avsänts till
medlemmen.
Medlem som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om
föreningens angelägenheter.
Utesluten medlem kan inte göra anspråk på återbetalning av årsavgift.
§6 Medlemsavgift
Ordinarie årsmöte beslutar om medlemsavgift. Erlagda avgifter anses förbrukade vid utträde.
Uppsägningstiden är tre månader, det vill säga anmälan om utträde skall lämnas senast den 30
september innevarande räkenskapsår. Utträde skall meddelas till sittande ordförande.
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§7 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.
§8 Årsredovisning
Styrelsen skall senast fyra veckor före ordinarie årsmöte till föreningens revisorer avge
årsredovisningshandlingar.
Revisorerna skall senast två veckor före ordinarie årsmöte till styrelsen överlämna sin
revisionsberättelse.
§9 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas före februari månads utgång.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma till behandling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötets öppnande
Val av ordförande vid årsmötet
Val av sekreterare vid årsmötet
Val av två justerare och vid behöv rösträknare
Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Styrelsens årsredovisning
a) Verksamhetsberättelse för föregående år
b) Resultat och balansräkning för föregående år
7. Revisorernas utlåtande för föregående år
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av styrelse
a) Ordförande
b) Ordinarie ledamöter
c) Ersättare
10. Val av revisorer
a) ordinarie
b) ersättare
11. Val av valberedning
12. Behandling av förslag från styrelsen
- Fastställande av medlemsavgift och budget
13. Behandling av förslag från medlem
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

Förslag (motion), som medlem vill väcka vid årsmötet, skall vara inlämnad senast två veckor
före årsmötet till styrelsen, som skall avge yttrande vid årsmötet.
§10 Kallelse till årsmöte
Kallelse till årsmöte sker genom anslag på tavla i föreningslokalen. Kallelsen skall vara
anslagen senast två veckor före ordinarie årsmöte.
Då kallelsen utgått till årsmöte skall styrelsen omedelbart underrätta revisorerna.
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§ 11 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och två ersättare.
Mandattiden för ordförande är ett år, för övriga ledamöter två år och för ersättare ett år.
Vid första valtillfället väljs halva antalet övriga ordinarie på en tid av ett år.
Styrelsen fördelar inom sig övriga poster och är beslutsmässig om mer än hälften av
styrelsens ledamöter är närvarande.
Styrelsemöte skall hållas minst fyra gånger per år.
§12 Revisorer
På ordinarie årsmöte skall årligen väljas en revisor jämte ersättare för tiden intill dess
ordinarie årsmöte hålles räkenskapsåret efter valet.
Revisorn företräder föreningen och är ansvarig inför årsmötet. Den huvudsakliga uppgiften är
att granska styrelsens arbete vad gäller ekonomi, verksamhet och övriga förehavanden.
§13 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser.
§14 Rösträtt
Endast fullt betalande närvarande medlem äger rösträtt på årsmötet.
På styrelsemöte äger endast närvarande ur styrelsen rösträtt.
§15 Röstetal
Frågor som behandlas på årsmöte, medlemsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel
majoritet, om inte annat anges i dessa stadgar.
Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsrösten, utom vid personval då lotten skall
avgöra.
§16 Upplösning
Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar tillfalla välgörande ändamål.
Upplösningen av förening beslutas endera med enhälligt beslut av samtliga röstberättigade
medlemmar på ett extra eller ordinarie årsmöte eller med två tredjedels majoritet vid två på
varandra följande medlemsmöten varav det ena skall vara ordinarier årsmöte.
§17 Stadgeändring
Två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte, kan göra
ändring av stadgarna. För beslut om ändring fordras två tredjedels majoritet.

