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STADGAR FÖR FÖRENINGEN LIDINGÖKONSTNÄRER 

§ 1 FÖRENINGENS SYFTE
Föreningen Lidingökonstnärer är en ideell förening, som har till ändamål att 
stödja samverkan mellan medlemmarna i deras verksamhet som konstnärer och 
att främja intresset för konst och kultur i vår stad, bl.a. genom utställningar.

§ 2 MEDLEMSKAP
Medlemskap kan sökas av aktivt utövande konstnär som bor eller har sin 
konstnärliga verksamhet på Lidingö. En jury bestående av minst 3 medlemmar från 
föreningen beslutar om antagning till föreningen. Juryn utses av styrelsen – bland 
aktiva medlemmar i föreningen. Juryn kan ta in extern expertis. Sökande som kan 
uppvisa examen från en konsthögskola antages direkt utan bedömning.

§ 3 STYRELSE OCH FÖRVALTNING
Föreningens styrelse inklusive ordförande, skall bestå av minst fem och högst 
nio medlemmar, som utses på årsmöte. Ordförande utses med en mandattid på 
ett år och övriga ledamöter med en mandattid på två år. Styrelsen utser inom sig 
en sekreterare och övriga funktionärer, som krävs för föreningens ändamål och 
förvaltning. Styrelsen är beslutsmässig med minst tre medlemmar närvarande. 
Skattmästare och revisor utses vid årsmöte eller medlemsmöte. 

§ 4 EKONOMISK FÖRVALTNING
Firma tecknas av ordföranden ensam eller av två övriga styrelsemedlemmar i 
förening. Skattmästaren tecknar transaktioner till och från föreningens bank- och 
plusgirokonton ensam. 
Redovisning av föreningens ekonomi sker på årsmötet. Räkenskapsåret är liksom 
verksamhetsåret 1 januari – 31 december.
Föreningens organisationsnummer är 813600-1065.

§ 5 MEDLEMSMÖTEN
Årsmöte hålls varje år senast i mars. Medlemsmöte hålls då styrelsen beslutar eller 
minst tio av föreningens medlemmar påkallar, dock minst två gånger per år utöver 
årsmötet. Kallelse utsänds via post eller e-post till medlemmarna senast tio dagar 
före års- och medlemsmöte. I kallelsen skall anges de ärenden som skall behandlas 
vid mötet.
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§ 6 ÅRSMÖTET
På årsmötet skall följande ärenden behandlas

1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet, samt protokolljusterare
2. Fråga om mötet är behörigt utlyst
3. Föredragning av verksamhetsberättelse
4. Föredragning av balans- och resultaträkning
5. Föredragning av revisionsberättelse
6. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
7. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter för föreningen
8. Val av revisor och skattmästare
9. Val av valberedning
10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår
11. Övriga ärenden som styrelsen eller föreningsmedlem påkallat för 

utsändande av kallelsen

§ 7 STADGEÄNDRINGAR
För förändring av dessa stadgar fordras samstämmigt beslut av två på varandra 
följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Om föreningen skulle upplösas ska 
den frågan behandlas genom medlemsomröstning i samma ordning som 
stadgeändringar.


