Antagna vid årsmöte den 13 februari 2017
Stadgar för föreningen Huddinge Konstnärsklubbs Vänner
- HKK:s VÄNNER.
§ 1. Föreningens namn
Föreningens namn är Huddinge Konstnärsklubbs Vänner eller förkortat HKK:s Vänner (HKKV).
§ 2. Föreningens ändamål och syfte
Föreningen är en ideell konstförening som vänder sig till intresserade som uppskattar och vill stödja
Huddinge Konstnärsklubb - HKK:s verksamhet till förmån för konstlivet och de yrkesverksamma
konstnärerna i Huddinge kommun.
Föreningens ändamål är att med HKK:s verksamhet som utgångspunkt väcka och fördjupa intresset
för bildkonst och andra kulturyttringar, aktivt bidra till ökad kännedom om HKK och dess roll i
Huddinge kommuns kulturliv samt ge medlemmarna i föreningen möjlighet till ökad konstförståelse
genom direkt kontakt med konst och konstnärer inom och utom HKK:s verksamhet.
Föreningen vill förverkliga sitt syfte bl a genom att:
•

arrangera utställningar, föreläsningar, konstvisningar, ateljébesök,
diskussionsaftnar mm med anknytning till HKK och dess medlemmars
verksamhet

•

ordna utflykter och besök till museer, gallerier och liknande aktiviteter

•

inköpa konstverk för årlig utlottning bland föreningens medlemmar. Inköp görs på av
HKK arrangerade konstutställningar samt på konstutställningar där medlemmar i HKK
deltar separat eller i grupp. Föreningen kan även inköpa konst av HKK-medlem i
samband med ateljébesök. Inköp av verk av annan än medlem i HKK kan också göras.

§ 3. Medlemskap
Medlemskap erhålls efter betalning av medlemsavgift. Medlem som inte erlagt fastställd medlemsavgift kvarstår inte längre i föreningen.
§ 4. Medlemsavgift
Medlemsavgiften bestäms årligen av föreningens årsmöte. För att delta i föreningens
medlemsaktiviteter under året ska medlemsavgift vara betald. Aktiviteter inklusive årsmöte under
januari och februari månad är öppna för medlemmar som betalat avgift föregående år.

Medlemsavgiften ska i så stor utsträckning som möjligt, efter avdrag för nödvändiga utgifter
för föreningens verksamhet såsom porto, kuvert, bankkontoavgift och liknande, användas till
inköp av konst som lottas ut till medlemmarna enligt § 9.
§ 5. Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem till sju ledamöter. Styrelsen
består av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en kassör och minst en övrig
ledamot.
HKK utser en representant med ersättare att delta som adjungerad i styrelsens sammanträden.
Vid föreningens årsmöte väljs styrelse samt informeras om HKK:s representanter. Styrelsen utser
inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen sammanträder på kallelse
av ordföranden så ofta ärendena påkallar eller om tre av ledamöterna gör framställning härom till
ordföranden. Mötena ska protokollföras. Enkel majoritet gäller och i händelse av lika röstetal har
ordföranden utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande.
Föreningens firma tecknas av kassör och/eller ordförande.
§ 6. Revision
För granskning av styrelsens förvaltning utser årligen föreningens årsmöte en revisor jämte en
revisorssuppleant. Revisorn ska avge en skriftlig berättelse över sin granskning och tillstyrker eller
avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.
Räkenskaperna jämte verksamhetsberättelse ska senast 14 dagar före föreningens årsmöte
överlämnas till revisor.
§ 7. Årsmöte/Föreningsmöte
Föreningens verksamhetsår ska löpa per kalenderår. Föreningens årsmöte hålls före februari
månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Medlemmarna ska skriftligen kallas till
årsmötet minst 14 dagar innan mötet äger rum.
Till föreningsmöte kallas när styrelsen finner det lämpligt, på framställan av revisor eller när minst en
tiondel av föreningens medlemmar så begär. Kallelse till föreningsmöte ska ske skriftligt senast en
vecka före mötet.
Rösträtt på årsmöte och föreningsmöte tillkommer medlem som erlagt medlemsavgift. Varje medlem
har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet utom vid stadgeändring. Omröstningen sker öppet, om
inte sluten röstning begärs av röstberättigad. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning medan i
annan fråga den mening ska gälla som ordförande biträder. Frånvarande medlem har inte rösträtt.
Styrelseledamot äger inte rösträtt om styrelsens ansvarsfrihet
§ 8. Årsmöte
Vid föreningens årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av en justerare att jämte ordföranden justera protokollet
5. Upprättande av röstlängd
6. Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse
7. Revisionsberättelse
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av medlemsavgift

10. Ärende som styrelsen vill underställa årsmötet och/eller medlem anmält i förväg
11. Val av fem till sju ledamöter samt revisor och revisorsuppleant
12. Val av valberedning bestående av minst två personer varav en sammankallande
13. Presentation av HKK:s representanter
14. Övriga frågor
§ 9. Inköp och utlottning av konstverk
Utlottning av konstverk sker en gång om året på föreningens årsmöte. Utlottning sker bland de
medlemmar som erlagt fastställd medlemsavgift för föregående verksamhetsår. Det åligger styrelsen
att före lottdragning ställa ut konstverken. Vinnarna väljer i turordning personligen eller genom
ombud försett med fullmakt. Ej närvarande vinnare tilldelas därefter konstverk av styrelsen.
Utlottning kan dessutom göras bland vid årsmötet närvarande medlemmar, vilka inte erhållit vinst
vid utlottningen enligt ovan, s k närvaropris.
Konstverk, som vinnare ej avhämtat inom tre månader efter det att dragning gjorts och
vinstlistan publicerats, tillfaller föreningen.
§ 10. Stadgeändring och upplösning av föreningen.
Beslut om ändring av stadgarna ska fattas på stadgeenligt utlyst årsmöte eller föreningsmöte. För
ändring av stadgarna fordras beslut av 2/3 majoritet.
Om föreningen upplöses, tillfaller ev. tillgångar Huddinge Konstnärsklubb (HKK) och om HKK
upphört tillfaller eventuella tillgångar Konstnärernas hjälpfond.

