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Stadgar
Sveriges Konstsmidesförenig
§1

Föreningens namn

Föreningens namn är Sveriges Konstsmidesförening vars namnförkortning är SKSF och vars engelska
namn är Swedish Artist Blacksmith Association vars namnförkortning är SABA 1

§2

Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att vara ett nätverk för kontakter och utbyte av information mellan
medlemmar i frågor som berör konstsmide.

§3

Medlemskap

Medlem i föreningen är den som till föreningen erlagt stadgad årsavgift.

§4

Års- och föreningsmöten

Ordinarie årsmöte hålles på tid och plats som bestämmes av styrelsen.
Föreningsmöte hålles på tid och plats som av styrelsen bestämmes, eller då det för uppgivet ändamål
påkallats av minst 51% av föreningens medlemmar.

§5

Kallelse

Kallelse till ordinarieårsmöte skall senast fyra veckor före årsmöte skriftligt tillställas medlemmarna.
Kallelse till föreningsmöte skall senast två veckor före möte vara skriftligt tillställas medlemmarna. I
kallelse till föreningsmöte skall angivas de ärenden som skall förekomma till behandling av mötet.

§6

Årsmötets arbetsordning

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1.
Mötet öppnas.2
2.
Val av ordförande för årsmötet.
3.
Val av sekreterare för årsmötet.2
4.
Upprättande och godkännande av röstlängd.2
5.
Val av två justerare av årsmötesprotokollet.
6.
Fråga om kallelse till årsmötet varit utlyst i behörig ordning.
7.
Fastställande av mötets dagordning.2
8.
Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse.
9.
Framläggande av resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.2
10. Framläggande av revisionsberättelse.
11. Stämmans beslut angående styrelsens ansvarsfrihet.
12. Val av ordförande 1 år.
13. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14. Val av revisor och revisorsuppleant.
15. Val av valberedning.
16. Förslag om stadgeändringar.2
1
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Tidigare Lydelse: Föreningens namn är Sveriges Konstsmidesförening.
Komplettering av befintlig arbetsordning.
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Övriga inkomna motioner.2
Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår.
Fastställande av arvoden för styrelse och funktionärer.
Övriga frågor.2
Mötet avslutas.2

Röstning

Vid årsmötet har varje medlem en röst. Ledamot av styrelsen må icke utöva rösträtt i fråga om
ansvarsfrihet och val av revisorer.
Som årsmötets beslut gäller, med undantag av vad som nedan i §13 och §14 stadgas, den mening för
vilken de flesta röster avgivits. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.
Vid val och vid sluten omröstning avgör dock lotten.

§8

Protokoll vid årsmöte

Vid årsmöte skall protokoll föras som skall återgiva yrkanden och beslut. Protokollet skall vara
avlämnat för justering senast fyra veckor efter årsmötet.

§9

Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen att tillse: att stadgar noga efterföljes, att låta föra noggranna räkenskaper över
inkomster och utgifter, samt under gemensamt ansvar omhändertaga och förvalta föreningens
tillgångar och att besluta om firmateckning.

§10

Styrelsens sammanträden

Styrelsen kallas till sammanträde av ordföranden, eller vid förfall av denne, vice ordförande, eller om
minst tre ledamöter så påfordrar.
Styrelsen är beslutsför om ordförande, eller vice ordförande, och minst tre av ledamöter deltager. Som
styrelsens beslut skall gälla den mening för vilken de flesta rösterna angivits. Vid lika röstetal gäller
den mening som biträdes av ordförande. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.

§11

Räkenskaper

Föreningens räkenskaper föres för kalenderår, och skall vara avslutade senast den 31 januari, då de
skall överlämnas till revisorerna. Det åligger revisorerna att senast den 15 mars ha granskat
räkenskaperna och styrelsens protokoll samt därom ha avgivit berättelse.

§12

Motioner

Motioner som inlämnats till styrelsen senare än 2 veckor före årsmötet behandlas ej.3

§13

Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar skall, för att äga giltighet, tagas med minst 2/3 majoritet av två på
varandra, tidigast inom trettio dagar, följande möten därav ett årsmöte.

3

Ändring från 6 veckor till 2 veckor.
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Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen skall, för att äga giltighet, tagas med minst 2/3 majoritet av två på
varandra, tidigast inom trettio dagar, följande möten därav ett årsmöte.
I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar användas för ändamål som främjar
konstsmidets utveckling.

§15

Lösande av tvister

Tvister som gäller föreningens förhållande till medlem skall avgöras av skiljemän enligt lag.

