STADGAR FÖR DALSLANDS KONSTFÖRENING
Senast reviderade och antagna 2005-12-11

DALSLANDS KONSTFÖRENING

§1
Föreningen har till uppgift att inom landskapet
Dalsland väcka, underhålla och utbreda intresset för bildkonsten, framför allt genom att
anordna utställningar av konstverk, att för utlottning bland medlemmarna inköpa konstverk
samt att anordna föredrag och överläggningar i
ämnen som rör konst och konstliv.
§2
Medlemskap i föreningen kan vinnas dels av
enskilda personer inom och utanför landskapet,
dels av konstklubbar/-föreningar. Vid sådant
kollektivt medlemskap räknas varje klubb/
förening som en medlem.
§3
Enskild eller kollektiv medlem i föreningen
erlägger en årsavgift vars storlek fastställes
av årsmötet. Medlem har rätt att erlägga flera
årsavgifter.
Till hedersledamot kan föreningen kalla person,
som gjort sig särskilt förtjänt om föreningens
syften.
Varje enskild medlem har fritt inträde till föreningens utställningar och får dessutom två lotter
i föreningens medlemslotteri. Klubb/förening
får också två lotter. Dragning i medlemslotteriet
sker i november varje år. Val av vinster sker i
vinstlistans ordning.
§4
Föreningen utser årligen en valberedning på
tre personer och en suppleant. Valberedningens uppgift är att årligen föreslå ledamöter
till föreningens styrelse under det kommande
verksamhetsåret, dock med undantag för en
styrelseledamot, som väljs av Dalslands Konstnärsförbund.
Enskilda och kollektiva medlemmar har rätt att
förelägga valberedningen förslag till styrelseledamöter. Sådana förslag, som skall vara skriftliga, skall vara föreningen tillhanda före februari
månads utgång.Valbara som styrelseledamöter
är sådana enskilda medlemmar eller representanter för kollektiva medlemmar i Dalslands
Konstförening, vilka är villiga att föra en aktiv
insats för föreningen.

§5
Föreningens angelägenheter handhas av en
styrelse, som består av nio ledamöter med två
suppleanter. Styrelsen väljs på en mandatperiod av två år, vid första tillfället väljs halva
styrelsen på ett år och andra hälften på två år.
Ordföranden väljs alltid på ett år. Av de nio
ledamöterna väljs åtta av föreningen och en av
Dalslands Konstnärsförbund. Styrelsen utser
inom sig ordförande och vice ordförande samt
inom eller utom sig kassaförvaltare och sekreterare.
Vid öppen omröstning och lika röstetal avgör
ordförandens röst, men vid sluten votering och
lika röstetal lotten.
Styrelsen sammanträder minst två gånger varje
år på ordförandens kallelse samt då minst tre
styrelseledamöter påfordrat det. Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande.
Föreningens löpande ärenden handhas av styrelsen i sin helhet.
§6
Föreningen utser årligen två revisorer samt två
suppleanter för att granska föreningens räkenskaper.
§7
Det åligger styrelsen
att anordna föreningssammanträden. Kallelse sker senast fjorton dagar före sammanträdet,
antingen skriftligt eller genom annons i ortstidningarna. Ärenden anges.
att inkassera medlemmarnas årsavgifter
samt att föra räkenskaper, som avslutas per
kalenderår. Räkenskaperna avlämnas till revisorerna före den 1 april.
§8

Det åligger styrelsen
att bereda de ärenden som hänskjuts till föreningen,
att besluta om de utställningar som föreningen
skall anordna samt alla arrangemang kring
dem,
att utse utställningsjury,
att årligen utse inköpsnämnd bestående av ordföranden och två ledamöter samt en suppleant,
att bestämma arvoden, hyres-, telefon- och

(Forts. § 8)
reseersättningar m m,
att årligen utse föreningens konstnärsstipendiat/
er tillhörande Dalslands Konstnärsförbund,
att årligen utse föreningens elevstipendiat/er
bland ungdomar i åldern 17-22 år enligt de särskilda stadgar som fastställs av styrelsen.
§9
Föreningens årsmöte skall hållas före maj månads utgång. Vid årsmötet skall förekomma;
1. Val av ordförande vid mötet
2. Val av två justerare
3. Års- och revisionsberättelse
4. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
5. Val av styrelseledamöter, revisorer, valberedning samt suppleanter
6. Fastställande av årsavgift för det kommande verksamhetsåret.
Alla val förrättas med acklamation om inte
röstning begärs. Vid lika röstetal sker lottning.
Vid lika röstetal i övriga frågor avgör ordförandens röst.
§ 10
Extra sammanträde kan utlysas om styrelsen
anser sådant nödvändigt eller om minst en
tiondel av föreningens medlemmar gör skriftlig
anhållan om sammanträde samt uppger ärende.
Protokoll skall föras vid alla sammanträden
inom styrelsen och föreningen.

§ 11
All utställningsverksamhet skall bedrivas i nära
samarbete med Dalslands Konstnärsförbund.
§ 12
För ändring av dessa stadgar fordras minst två
tredjedels majoritet av samtliga närvarande
röstberättigade medlemmar vid två möten,
därav ett årsmöte.
§ 13
Beslut om föreningens upplösning skall ske i
samma ordning som gäller ifråga om ändring
av stadgarna. Den behållning som kan uppstå,
sedan tillgångarna avyttrats och skulderna betalats, skall användas till ändamål som kan främja
konstlivet på Dal enligt det beslut som tagits vid
det sista föreningssammanträdet, då upplösning
beslutades.

Stadgarna antagna vid årsmöte 17 april 2005
samt fastställda vid föreningsmöte 11 december
2005.

STADGAR FÖR DALSLANDS KONSTFÖRENINGS STIPENDIEFOND
Senast reviderade och antagna 2017-04-23

§1
Dalslands Konstförenings Stipendiefond, som bildats genom årlig avsättning dels av 1/3 av föreningens
tillkommande försäljningsprovisioner vid extern försäljning samt dels 5 % av till föreningens inflytande
medlemsavgifter, har till uppgift;
a. att årligen utdela stipendium/stipendier till någon av Dalslands Konstnärsförbunds medlemmar. Stipendiet bör utgå för att ge en aktiv förbundsmedlem en sådan ekonomisk trygghet under en kortare
tid, att vederbörande utan avbrott kan ägna sig åt konstnärlig yrkesutövning eller åt experiment och
nydanande inom konstnärlig verksamhet.
Stipendiet kan också få användas som bidrag vid upprustning av ateljé eller nyanskaffning av mer kostbar utrustning (exempelvis grafiska tryckpressar, skärapparater o dyl).
Stipendiet kan också vara bidrag till studie- eller arbetsresor inom eller utanför landets gränser.
b. att årligen utdela ett elevstipendium.
Ungdomar i åldern 17-22 år som är mantalsskrivna inom landskapet Dalsland är behöriga att söka.
Stipendiet ska utgöras av en kortare konstutbildning.

c. Fondmedel kan disponeras, i mån av tillgångar över 20 000 kronor, för uppkomna kostnader i samband
med projekt eller aktiviteter som riktas direkt mot Dalslands Konstnärsförbunds medlemmar.
Stipendiemedlen förvaltas av föreningens kassör.

§2

§3
Stipendiernas storlek fastställes av föreningens styrelse samma år som de utdelas.
§4
Årets konstnärsstipendiat/er utses av föreningens styrelse.
Årets elevstipendiat utses av föreningens styrelse.

§5
§6

Ansökan om konstnärsstipendium skall ställas till föreningen och vara ordföranden tillhanda före februari
månads utgång. Ansökan skall åtföljas av en motivering.
Ansökan om elevstipendium skall ställas till föreningen och vara ordföranden tillhanda före mars månads
utgång. Ansökan skall åtföljas av arbetsprover.
Stipendierna utdelas vid föreningens årsmöte.

§7

§8
Denna stadga, antagen av föreningens styrelse, kan endast ändras av styrelsen.

Stadgarna antagna vid styrelsemöte den 7 mars 2005.

