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ATELJÉGRUPPEN SOFIAMÅLARNA 

Antagna vid konstituerande möte den 9 januari 1997 

#1 Syfte 

Ateljégruppen Sofiamålarna är en förening som skall främja medlemmarnas bildkonstnärliga 

utveckling och verksamhet. 

#2 Medlemskap 

Medlemskap i föreningen kan sökas av den som är aktiv inom bilkdkonsten. Medlemskapet löper per 

kalenderår genom erläggande av medlemsavgift. 

#3 Årsmöte 

Föreningen högsta beslutande organ är årsmötet, som skall hållas före mars månads  utgång. Kallelse 

till årsmöte liksom till allmänt medlemsmöten skall utsändas av styrelsen minst två veckor  i förväg. 

Till kallelsen till årsmötet skall verksamhetsberättelse och aktuell ekonomisk sammanställning bifogas. 

Årsmötet beslutar i ärenden som behandlats av styrelsen, och förrättar val. Varje medlem har en röst. 

Medlemsmotioner skall vara styrelsen tillhand senast 6 veckor före årsmötet.  

Vid årsmötet skall följande frågor förekomma: 

- Upprop 

- Frågan om mötets behöriga utlysanse 

- Fastställande av föredragslista. 

- Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

- Val av två justeringsmän. 

- Verksamhetsberättelse. 

- Revisionsberättelse. 

- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

- Behandling av styrelsens förslag. 

- Behandling av motioner 

- Fastställande av medlemsavgift. 

- Fastställande av verksamhetsplan och budget. 

- Val av styrelse 

- Val av revisorer och revisonssuppleant. 

- Val av valberedning. 

#4 Styrelse 

Föreningen styrelse är dess värkställande organ. Styrelsen skall bestå av 5 ledarmöter och 2 

suppleanter.  Årsmötet väljer ordförande, 4 ledarmötet, 2 suppleanter. Av dessa väljs ordförande och 

2 ledarmöter för en period av två år, samt 2 ledarmöter på ett år. Undantag från denna 

tidsbestämning sker dock vid första konstituerande möte då ordförande väljs på ett år. Styrelsen utser 

inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 

#5 Firmateckning 

 Firmatecknare är ordförande och kassör var och en för sig. 

 



#6 Förvaltning 

 Kalenderår utgör räkenskaps-  och verksamhetsår. 

#7 Stadgeändring 

Ändring av stadgarna kan ske på följande ordinarie årsmöte.  Uppgift om att eventuella ändringar 

kommer att ske skall meddelas i kallelse till årsmötet. 

#8 Upplösning 

Upplösning av föreningen kan ske om 2/3 av närvarande medlemmar som är röstberättigade  så 

beslutar på ordinarie årsmöte. Eventuella tillgångar skall vid upplösningen överlämnas för att fullfölja 

föreningens syfte, enligt årsmötes beslut. Om medlemsantalet understiger 5 personer, upplöses 

föreningen.  

  

    


