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§ 1  ÄNDAMÅL

1:1
Dalslands Konstnärsförbund skall vara en organisation för yrkesverksamma bildkonstnärer 
och skulptörer.

1:2
Förbundets främsta uppgift är att tillvarata sina medlemmars gemensamma intressen.

§ 2  FÖRHÅLLANDE TILL DALSLANDS KONSTFÖRENING

2:1
Förbundet skall stödja Dalslands Konstförening i dess strävan att väcka, underhålla och 
bredda intresset för bildkonsten.

2:2
I de fall då förbundet i sin helhet presenteras inom landskapet, skall detta ske i Dalslands 
Konstförenings regi.

2:3
 ”En medlem (ordförande) ingår som ledamot i Dalslands Konstförenings styrelse. Vid förhin-
der åligger det ordföranden att utse en annan representant ur Konstnärsförbundets styrelse att 
delta i Dalslands Konstförenings möten.”

2:4
Förbundet skall tillställa Dalslands Konstförening sin medlemsförteckning samt meddela 
förändringar i denna.

2:5
Förbundets årsmöte skall hållas i god tid före Dalslands Konstförenings årsmöte.

2:6
En representant ur Dalslands Konstförenings styrelse äger rätt att närvara vid förbundets mö-
ten.

§ 3 ÅRSAVGIFT OCH MEDLEMSKAP

3:1
Årsavgift skall utgå med belopp som beslutas av årsmötet.

3:2
Medlemskap erhålles på förslag av förbundets invalsnämnd. Årsmötet verkställer inval.

3:3
Ansökan om medlemskap skall ske i digital form på ett av styrelsen upprättat formulär ställas 
till Dalslands Konstnärsförbunds invalsnämnd.
Den sökande skall stödja sin ansökan med 5 verk gjorda under den senaste treårsperioden.



3:4
Inträdessökande skall erlägga en anmälningsavgift, vars storlek fastställs av årsmötet. 

3:5
Medlemskap kan beviljas sökande som har dokumenterat minst tre års seriöst bedriven konst-
närlig verksamhet och har djup förankring i landskapet.

Med djup förankring menas
A Att vara uppvuxen och haft största delen av sin obligatoriska skolgång i Dalsland eller
B att under den senaste treårsperioden varit mantalsskriven och verksam inom landskapet.

3:6
Medlemskap upphör för den som flyttar från landskapet och antagits enligt alternativ B i para-
graf 3:5 samt varit ansluten till förbundet kortare tid än fem år.

Vid återinflyttning till Dalsland kan före detta medlem på nytt, om vederbörande så önskar, 
inträda i förbundet.

3:7
Medlem kan uteslutas om starka skäl därför föreligger. I sådant fall skall vederbörande ges till 
fälle att yttra sig innan årsmötet beslutar i ärendet.

§ 4 STYRELSE

4:1
Förbundets styrelse skall bestå av 5 ledamöter (ordförande, vice ordförande, sekreterare, kas-
sör och en ledamot) samt en suppleant.
Styrelsen är beslutsmässig då minst 4 ledamöter är närvarande.
Vid öppen omröstning och lika röstetal avgör ordförandens röst.

4:2
Styrelse väljs på tre år.

§ 5 INVALSNÄMND

5:1
Invalsnämnden skall bestå av fem ledamöter och tre suppleanter valda på tre år.

5:2
Invalsnämnden kan endast utföra sitt uppdrag om fem ledamöter finns närvarande. Nämndens 
ledamöter är förtroendevalda och skall därför skaffa sig god kännedom om de sökande. I god 
tid innan invalsnämndens möte skall sökandes handlingar tillsändas samtliga ledamöter i 
invalsnämnden (inkl. suppleanter) för att dessa skall kunna bilda sig en god uppfattning om de 
sökande. Till sin ledning har invalsnämnden en arbetsordning upprättad av styrelsen.

5:3
Invalsnämnden skall efter granskning av inlämnade verk och övriga dokument upprätta ett 
skriftligt invalsförslag som föreläggs styrelsen med god tidsmarginal. Endast om fyra eller 
fem ledamöter röstar för inval skall sökande rekommenderas till inval. 



5:4
Beviljat medlemskap eller avslag skall av ordföranden snarast möjligt efter årsmötet skriftli-
gen delgivas den sökande.

§ 6 SAMMANTRÄDEN

6:1
Årsmöte skall hållas i god tid före Dalslands Konstförenings årsmöte.

6:2
Extra möte hålles på beslut av årsmötet, styrelsen eller då minst sex medlemmar skriftligen 
fordrar detta.

6:3
Kallelse till möte utfärdas av styrelsen och skall utsändas senast tio dagar före sammanträdet.  
Föredragningslista skall bifogas. Även inbjudan till Dalslands Konstförenings styrelse skall 
utsändas.

6:4
Förbundet är beslutsmässigt då minst 1/5 av förbundets medlemmar är närvarande.
Vid öppen omröstning och lika röstetal avgör ordförandes röst. 
Vid sluten omröstning och lika röstetal avgör lotten.

6:5
Vid årsmötet som öppnas av ordföranden skall följande ärenden förekomma:

A Val av ordförande för mötet.

B Val av en justeringsman.

C Upprop (Kan ske med anteckningslista)

D Frågan om sammanträdet utlysts i behörig ordning.

E Frågan om dagordning.

F Styrelsens verksamhetsberättelse. (Skriftlig)

G Revisorernas rapport.

H Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

I Fastställande av årsavgift.

J Fastställande av avgift för medlemsansökan.

K Fastställande av tidpunkt och plats för nästa årsmöte.

L Fastställande av tidpunkt och plats för invalsnämndens sammanträde.



§ 6:5 (forts)

M Invalsnämndens rapport och eventuella inval av nya medlemmar.

Nedanstående val skall ske vart tredje år. 

N Val av ordförande för den kommande 3-årsperioden.

O Val av övriga styrelsemedlemmar (4 ordinarie och 1 suppleant). Styrelsen väljer inom sig - 
vice ordförande, sekreterare och kassör.

P Val av revisorer (2 ordinarie och 1 suppleant).

Q Val av invalsnämnd (5 ordinarie och 3 suppleanter).

R Val av valberedning (2 ordinarie och 1 suppleant).

S Av styrelsen väckta förslag.

T Av enskilda medlemmar väckta förslag.

6:6
Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst en gång per år och då i samband med årsmötet.

§ 7 STADGEÄNDRINGAR

7:1
Förslag till ändring eller tillägg till dessa stadgar skall skriftligen förläggas styrelsen senast 
tjugo dagar före årsmötet eller ett för ändamålet utlyst extra möte.

7:2
För godkännande krävs bifall med minst 2/3 av avgivna röster vid två på varandra följande 
förbundsmöten varav det ena är årsmötet. Minst trettio dagar skall ha förflutit mellan mötena.

§ 8 UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET

8:1
Upplösning av förbundet sker på förslag av styrelsen och måste för godkännande ha bifall 
från minst 4/5 av förbundets medlemmar. Eventuell upplösning skall ske i samband med näst-
kommande årsmöte. Årsmötet beslutar hur eventuell kassabehållning skall hanteras.

Stadgarna antagna på årsmötet den 11 mars 2018. 


