
Stadgar 

FÖR VÄSTRA SÖDERMANLANDS KONSTFÖRENING 

§1. Södermanlands Västra Konstförening är en ideell förening, som har till syfte att 

inom Katrineholms kommun och västra Södermanland verka för konstbildning. 

§2. I detta syfte skall föreningen 

a) anordna utställningar av konst och konsthantverk 

b) anordna föredrag, diskussioner, studieverksamhet och studieresor 

c) anordna årligt medlemslotteri med konstverk och konsthantverk som vinster 

d) dela ut ett konstnärsstipendium i enlighet med stadgar för Konststipendium  

e) i övrigt efter förmåga stödja konstnärlig verksamhet och konstintresse samt i 

samarbete med andra ideella föreningar främja kulturell verksamhet inom 

verksamhetsområdet 

§3. Medlem av föreningen är envar som erlägger av årsmötet fastställd årsavgift. 

Ständig medlem blir den som erlägger 15 ggr den för tillfället gällande 

årsavgiften. Ständig medlem är befriad från årsavgiften samt i rättigheter likställd 

med årligt betalande medlem. 

Medlemskap kan vara enskilt eller stödjande. Stödjande medlemskap kan vinnas 

av förening, institution, företag eller liknande organisation. 

§4. Föreningen kan på årsmöte efter förslag av styrelsen till hedersmedlem kalla 

person som gjort sig förtjänt därav. 

§5. Årsavgifter fastställs av årsmötet. 

Avgift uttages för verksamhetsåret. 

Hedersmedlem är befriad från årsavgift. 

§6. Enskild medlem är i regel berättigad till fritt inträde till av föreningen anordnade 

utställningar, föredrag och diskussioner. Styrelsen beslutar om eventuella 

inträdesavgifter och dylikt. Medlemskap berättigar till deltagande i av föreningen 

anordnad årlig utlottning. Varje medlem äger härvid en lott. 

§7. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av en ordförande 

och åtta övriga ledamöter. Val sker vid årsmötet och för en tid av ett år i sänder för 

ordförande samt två år i sänder för halva antalet övriga ledamöter – vilka bestäms 

inom styrelsen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och 

kassaförvaltare samt, därest så erfordras, inom eller utom sig intendent jämte 

övriga eventuellt erforderliga funktionärer.  

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då minst fem av dess 

ledamöter gör framställning därom för angivet ändamål.  

Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras. 

§8. Styrelsen åligger 

a t t handha föreningens verksamhet i enlighet med i § 2 angivet syfte 

a t t under gemensamt ansvar föra föreningens räkenskaper samt förvalta dess 

tillgångar 

a t t förbereda och avge förslag i de ärenden som skall föreläggas årsmötet 

a t t föra matrikel över medlemmarna 

a t t i övrigt bevaka medlemmarnas intressen och företräda föreningen utåt i alla 

sammanhang 

Föreningens firma tecknas på sätt styrelsen beslutar. 

§9. Arbetsutskott utses av styrelsen. Antalet ledamöter skall vara minst tre. 

Ordföranden och sekreteraren är därvid självskrivna. 

§10. För inköp av konstverk till det årliga lotteriet utser styrelsen inom sig en 

inköpsnämnd bestående av tre personer. Inköp verkställes företrädesvis på 

föreningens utställningar under verksamhetsåret för därtill av styrelsen anvisade 

medel. 

Utlottning äger rum två veckor före årsmötet. 

Särskilt protokoll föres över utlottningen och detta undertecknas av samtliga 

kontrollanter. 

Vinstval sker så, att den vars lottnummer först dragits äger att först välja bland 

vinsterna o.s.v. i den ordning numren dragits. Arbetsutskottet väljer vinst för den 

som ej själv eller genom ombud kan inställa sig. 

På årsmötet utses tre kontrollanter till nästkommande utlottning. 

§11. Stipendiefonden används för att dela ut ett konstnärsstipendium vart 4:e år så länge 

avsatt kapital räcker. 

§12. Aktivitetsfonden används till att stimulera och öka konstintresset och 

konstkunnandet i VSK:s verksamhetsområde så länge avsatt kapital räcker. 

§13. Vid årsmötet utser föreningen två revisorer jämte en revisorssuppleant, vilka skall 

granska räkenskaperna och styrelsens förvaltning samt avge berättelse över 

granskningen till årsmötet. 

§14. Vid årsmötet utser föreningen en valberedningskommitté bestående av tre 

ledamöter, som vid kommande årsmöte skall avge förslag i förekommande val. 

§15. Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår. 

Föreningens räkenskaper och styrelsens verksamhetsberättelse överlämnas till 

revisorerna senast den 1 februari. 

Revisionsberättelsen skall senast den 1 mars vara styrelsen tillhanda. 

§16. Årsmötet hålles årligen före mars månads utgång. 

Kallelse sker skriftligen till medlemmarna minst 8 dagar i förväg. 

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 

1. Fråga huruvida årsmötet tillkommit i laga ordning. 

2. Val av ordförande vid årsmötet. 



3. Val av två justeringsmän att jämte fungerande ordförande justera årsmötets 

protokoll. 

4. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

5. Revisorernas berättelse. 

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

7. Beslut om disposition av vinst eller täckande av förlust. 

8. Eventuella förslag som framförts av styrelsen eller medlem. 

9. Fastställelse av ekonomisk plan för det nya verksamhetsåret. 

10. Fastställelse av årsavgifter. 

11. Val av ordförande. 

12. Val av fyra styrelseledamöter på 2 år.  

13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant. 

14. Val av valberedningskommitté. 

15. Redovisning av utlottningen i årets medlemslotteri och val av tre  

 kontrollanter till nästa utlottning. 

§17. Medlem är berättigad att få fråga hänskjuten till prövning på årsmötet, om han 

gjort skriftlig framställning härom hos styrelsen senast två veckor före 

sammanträdet. 

Extra möte hålles om styrelsen anser så påkallat, eller om minst 15 medlemmar för 

visst eller vissa angivna ändamål gör skriftlig framställning till styrelsen därom. I 

senare fallet skall extra möte hållas senast en månad efter det framställningen 

inkommit. Kallelse sker som till årsmöte. På extra föreningssammanträde får inte 

förekomma andra ärenden än som angetts i kallelsen. 

§18. Årsmöte och extra möte är beslutsmässigt med det antal medlemmar som efter 

kallelse i stadgeenlig ordning infunnit sig. 

Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter, ordföranden 

inräknad, är närvarande. 

All omröstning sker öppet, om ej sluten sådan begäres för särskilt fall. Beslut fattas 

med enkel röstövervikt, utom i frågor om ändring av dessa stadgar eller om 

föreningens upplösning, för vilka fall särskilda regler gäller. Vid lika röstetal 

gäller den mening ordföranden biträder, utom vid val, då lotten avgör. 

Röstning genom fullmakt får icke ske. 

§19. Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av årsmöte, fattat med 

minst två tredjedels majoritet. Förslag om ändring skall vara inkommit till 

styrelsen minst 14 dagar före årsmötet. 

§20. Beslut om föreningens upplösning kan endast ske genom beslut, fattat med minst 

två tredjedels majoritet på två med minst en månads mellanrum på varandra 

följande möten, varav ett årsmöte.I händelse  av föreningens upplösning skall dess 

behållna tillgångar överlämnas till ändamål som främjar konstlivet i Katrineholms 

kommun och västra Södermanland. 
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Inkluderar bilaga  
Stadgar för Västra Södermanlands Konstförenings (VSK) 
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Antagna av föreningens medlemmar vid ordinarie årsmöte 2017-03-02 

 



 Bilaga 

 Stadgar 

 för 

 Västra Södermanlands Konstförening 

 Konststipendium 

  

§1. VSK:s konststipendium vill stödja och uppmuntra konstnärer inom måleri, 

skulptur, konsthantverk, textil och fotokonst. 

§2. Stipendiet utdelas till person som är verksam i Västra Södermanland =   

Katrineholms, Flens och Vingåkers kommuner.      

§3. VSK:s styrelse beslutar om utdelning av stipendiat. 

§4. Beslutet kan inte överklagas. 

§5. Stipendiet utlyses genom annonser i tidningar eller på annat lämpligt sätt. 

Ansökan eller förslag till konststipendiat ska vara VSK:s styrelse till handa vid 

tidpunkt som styrelsen bestämmer. 

§6. Stipendiet är på 20.000 kronor och ska delas ut vart fjärde år med början hösten 

2014. Utdelning av konststipendiet sker under de former VSK:s styrelse 

bestämmer. 

§7. VSK:s konststipendium handläggs och administreras av VSK:s styrelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


