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Stadgar 

 

För Ateljéföreningen Sofiamålarna (Sofiamålarna)  
Organisationsnummer 802460-5001) 
 
Stadgar tagna på årsstämman 2020 
 
1§ Föreningens firma (Ateljéföreningen Sofiamålarna) 
Förutom av styrelsen tecknas firman av ordförande, vice ordförande eller kassör var för sig. 
Styrelsen beslutarom vem som utöver ordförande ska teckna föreningens firma vid det 
konstituerande styrelsemötet. 
 
2§ Ändamål 
Sofiamålarna är en förening som ska främja medlemmarnas bildkonstnärliga utveckling och 
verksamhet. 
 
3§ Medlemskap 
3a) Den som målar och är intresserad av bildkonst kan söka medlemskap i Sofiamålarna.  I 
mån av plats i Sofiamålarnas ateljé, kan sökande beviljas medlemskap. Den sökande 
intervjuas och presenterar sina alster. Personer med erfarenhet av och intresse för aktiv 
medverkan i föreningens arbete har företräde.  
Nya medlemmar antas av styrelsen eller av de som styrelsen delegerat uppgiften. 
Medlemskapet är löpande med en uppsägningstid om nio (9) kalendermånader. Styrelsen 
har möjlighet att bevilja en uppsägningstid om tre (3) månader om föreningens 
hyresåtagande och ekonomi så tillåter. 
 
3b) Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat 
att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller 
ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller 
varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att 
yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall 
skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet 
skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde." 
 
3c) Styrelsen kan utse hedersmedlem. 
 
4§ Medlemsavgifter 
Medlem ska betala den medlemsavgift som fastställs av årsmötet. 
 
  
5§ Styrelsen 
Föreningens styrelse är dess verkställande organ och leds av ordförande.  
Styrelsen ska bestå av mellan tre och sju (3-7) ledamöter och högst två (0-2) suppleanter.  
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Årsmötet väljer ordförande för ett (1) år. Ledamöter väljs för högst två (2) år.  
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt fördelar övriga 
uppdrag. 
 
6§ Förvaltning 
Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår. 
 
7§  Revisor 
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. 
Revisorssuppleant kan även utses.  
 
8§ Årsmöte 
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet ska årligen hållas före mars 
månads utgång. Extra årsmöte kan utlysas under året. 
 
Kallelse till årsmöte och andra medlemsmöten ska utsändas av styrelsen minst två (2) veckor 
i förväg. Datum för årsmöte skall dock meddelas senast åtta (8) veckor innan årsmötet. 
 
Årsmötet beslutar i ärenden som behandlats av styrelsen, godkänner förvaltningen, beviljar 
ansvarsfrihet samt förrättar val. 
 
Varje medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Mötet är beslutsmässigt med 
det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 
 
Medlemsmotioner ska vara styrelsen tillhanda till föreningens e-postadress senast sex (6) 
veckor före årsmötet.  
 
Vid årsmötet ska följande frågor förekomma: 
 

1. Mötets öppnande 
2. Godkännande av dagordning 
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
4. Val av två (2) justerare 
5. Frågan om mötets behöriga utlysande 
6. Genomgång av årsredovisningen  
a) Verksamhetsberättelse 
b) Föreningens ekonomi 
7. Genomgång av revisionsberättelsen 
8. Beslut om att fastställa resultat – och balansräkning 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Behandling av styrelsens förslag 
11. Behandling av medlemsmotioner 
12. Fastställande av medlemsavgift 
13. Fastställande av verksamhetsplan och budget 
14. Fastställande av antal styrelseledamöter (3-7) och suppleanter (0-2) 
15. Val av styrelse och ev. styrelsesuppleanter 
16. Val av ordförande (bland styrelsens ledamöter) 
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17. Val av revisor och ev revisorssuppleant 
18. Val av valberedning 
19. Övriga frågor 
20. Mötets avslutande. 

 
9§ Ändring av stadgarna 
Ändring av stadgarna kan ske efter beslut på två på varandra följande årsmöten. Uppgift om 
att eventuella ändringar kommer att ske ska meddelas i kallelse till årsmötet. 
  
10§ Upplösning av föreningen 
Upplösning av föreningen kan ske om 2/3 av närvarande medlemmar som är röstberättigade 
så beslutar på ordinarie årsmöte. Eventuella tillgångar ska vid upplösningen överlämnas för 
att täcka föreningens omkostnader samt fullfölja föreningens syfta, enligt årsmötets beslut 
 
Om medlemsantalet understiger fem (5) personer upplöses föreningen. 
 
 
 
 
 
 
  
 


