Stadgar för

SKAKK
Sundsvalls kommunanställdas konstklubb

§1
Sundsvalls kommunanställdas konstklubb är en ideell förening med
ändamål att anordna konstlotteri, föredrag, utställningar, studiebesök
med mera för att öka intresset och utveckla sinnet för konst bland
medlemmarna.
§2
Medlemskap i klubben kan erhållas av anställd inom Sundsvalls kommun
och i bolag där kommunen är delägare. Medlemskapet gäller från och
med det att medlemsavgift erlagts.
Utträde ur klubben kan ske tidigast ett år efter inträdet genom skriftlig
anmälan till styrelsen. Erlagd medlemsavgift kan ej återfås.
Medlem som slutar sin anställning på grund av pension får kvarstå så
länge medlemsavgift erläggs.
Medlem som slutar sin anställning av annan orsak än pension kvarstår i
föreningen till det påbörjade räkenskapsårets slut.
§3
Medlemsavgift fastställs av årsmötet.
§4
Medlem äger inte del i klubbens tillgångar och är inte heller personligt
ansvarig för dess skulder.
§5
Förteckning skall upprättas över klubbens medlemmar, de som intagits i
den förteckningen deltar i utlottning av konstverk.
§6
Styrelsen består av fem (5) ordinarie ledamöter varav en är ordförande.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen är beslutsför då minst tre (3) ledamöter är närvarande. Om
ordinarie ledamot, undantagen ordförande, inte kan närvara inträder
suppleant. Vid lika röstläge har ordförande utslagsrösten.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst två
ledamöter begär det.

§7
Styrelsen utser inom sig en eller flera firmatecknare och handlägger i övrigt
sådana angelägenheter som ej ankommer på årsmötet.
§8
Styrelsens räkenskaper och förvaltning granskas av två revisorer eller vid
förhinder för den av två revisorssuppleanter.
§9
Klubbens räkenskaper med tillhörande handlingar för verksamhetsåret
(1/1 – 31/12) överlämnas senast 15 februari för granskning till de utsedda
revisorerna som senast den 1 mars ska avge skriftlig berättelse över
granskningen.
§ 10
Årsmötet hålls i mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet utsändes senast en vecka före mötet.
§ 11
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1)
2a)
2b)
2c)
3)
4a)
4b)
5)
6)

7)

Frågan om mötet varit behörigt utlyst
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av protokollsjusterare
Styrelsens verksamhetsberättelse
Balansräkning
Revisionsberättelsen
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelse
a) val av ordförande för ett år
b) val av två (2) ordinarie ledamöter för två (2) år
c) val av två (2) suppleanter för ett (1) år
d) val av två (2) revisorer för ett (1) år
e) val av två (2) revisorssuppleanter
f) val av valberedning om tre (3) personer
Beslut om årsavgiften för kommande verksamhetsår

§ 12
Konstutlottning äger rum en gång årligen, varvid medlemsnumret
utgör lottnumret. Vinsternas antal ska vara minst fem (5) vid varje
dragning.

Vinnarna väljer bland samtliga de av styrelsen utställda konstverken
på så sätt att den vars lottnummer dragits först väljer först, därefter
den vars lottnummer dragits som andra vinst och så vidare.
§ 13
Styrelsen väljer de konstverk som ska lottas ut och ställer ut dessa
före lottningen.
§ 14
Ändringar i dessa stadgar ska ske genom beslut på årsmötet med
2/3 majoritet.
§ 15
För klubbens upplösning gäller samma beslutsmajoritet som i § 14.
Vid klubbens upplösning ska tillgångarna användas till inköp av
konstverk som därefter lottas ut bland medlemmarna i konstklubben.

Ändringar genom årsmöte 2004-03-09: 2020-03-04

I konstutlottningen äger endast de deltaga som erlagt medlemsavgift
för det år lottningen avser. Den som varit medlem i minst fem år och
aldrig vunnit äger en extra vinstchans i utlottningen.

