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Stadgar  för  Föreningen  Konstmuseets  Vänner  i  Göteborg  
Antagna  vid  Årsmötet  den  14  september  2020  och    
vid  Extra  Föreningsmötet  den  4  november  2020  

  
  
Dessa  stadgar  för  Föreningen  Konstmuseets  Vänner  i  Göteborg  (”Föreningen”)  
ersätter  stadgar  från  den  13  april  2005,  14  november  1991  och  26  oktober  1942.  
  
§  1 Föreningen  är  en  ideell  förening  med  ändamål  att  stödja  Göteborgs  

konstmuseum  (”Konstmuseet”)  genom  att  inköpa  betydande  konstverk  för  att  
donera  till  Konstmuseet  såsom  gåva,  bidra  med  medel  till  särskilt  önskvärda  
förvärv  i  samråd  med  museets  förvärvsgrupp  samt  att  i  övrigt  på  olika  sätt  
främja  Konstmuseet  och  dess  olika  verksamheter.    

  
§  2 För  sin  verksamhet  äger  Föreningen  rätt  att  mottaga  och  förvalta  

penningmedel,  värdepapper  och  annan  lös  eller  fast  egendom  som  donerats,  
testamenterats  eller  på  annat  sätt  överlämnats  till  Föreningen.  

  
§  3 Medlem  i  Föreningen  blir  var  och  en  fysisk  person  eller  juridisk  person,  som  

anmält  önskemål  om  inträde  och  erlagt  fastställd  avgift  årligen,  samt  fysisk  
person  som  utsetts  till  hedersmedlem.  Chefen  för  Konstmuseet  är  självskriven  
medlem  som  är  avgiftsbefriad.  Alla  avgifter  beslutas  av  Föreningens  årsmöte  
(”Årsmötet”).  

  
a. Make/maka/partner  till  medlem  och  medlem  yngre  än  35  år  erlägger  

fastställd  reducerad  avgift.  
  
b. Juridisk  person  (företag  eller  institution)  kan  genom  att  erlägga  en  förhöjd,  

fastställd  årsavgift  bli  företagsmedlem  i  föreningen.  
  

c. Annan  person  eller  personer,  som  efter  styrelsens  beslut  beviljats  särskilt  
medlemskap  på  grund  av  specifikt  angiven  orsak  (t.ex.  medlemskap  i  viss  
annan  konstförening),  vilket  skall  ha  offentliggjorts  på  föreningens  hemsida.  

  
§  4 På  förslag  av  styrelsen  kan  Årsmötet  på  livstid  utse  avgiftsbefriad  

hedersmedlem.  
  
§  5   Föreningens  räkenskapsår  är  kalenderår.  
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§  6 Styrelsen  skall  bestå  av  minst  sex  och  högst  nio  ledamöter.  

  
a. Styrelsens  ordförande  väljs  av  Årsmötet  på  förslag  av  Valberedningen  (nedan  

§  12).  Inom  sig  utser  styrelsen  vice  ordförande,  kassaförvaltare,  sekreterare,  
samt  ansvarig  för  resor  respektive  evenemang.  

  
b.   Chefen  för  Konstmuseet  är  självskriven  ledamot  i  styrelsen.  
  
c.     Styrelsens  ledamöter  uppbär  inget  arvode.  

  
§  7   Styrelsen  är  beslutsför,  om  mer  än  hälften  av  hela  antalet  styrelseledamöter  är  

närvarande.  Som  styrelsens  beslut  gäller  den  mening  som  mer  än  hälften  av  
de  närvarande  röstar  för  eller,  vid  lika  röstetal,  den  mening  som  ordföranden  
biträder.  

  
§  8   För  giltigt  beslut  angående  utanordning  av  föreningens  medel  fordras  alltid  

  beslut  av  styrelsen.  
  
§  9   Föreningens  firma  tecknas,  förutom  av  styrelsen,  av  styrelsens  ordförande  

och  vice  ordförande  samt  kassaförvaltaren,  två  i  förening.  
  

§  10 Föreningens  hantering  av  medel  regleras  av  föreningens  finanspolicy  som  
beslutas  av  styrelsen  efter  hörande  av  föreningens  revisor.  Denna  policy  skall  
uppdateras  vid  behov,  minst  årligen  och  då  fastställas  av  Årsstämman  samt  
finnas  tillgänglig  på  föreningens  hemsida  
  

§  11 Föreningens  verksamhet  skall  revideras  av  två  revisorer  med  suppleanter.  
Minst  en  revisor  och  en  revisorssuppleant  skall  vara  auktoriserad.  

  
§  12   Valberedningen  skall  bestå  av  två  ledamöter,  som  är  fristående  från  Styrelsen  

och  utsedda  av  Årsmötet,  samt  en  ledamot  i  Styrelsen,  utsedd  av  denna.  
Valberedningen  utser  inom  sig  ordförande,  tillika  sammankallande,  dock  får  
Styrelsens  ledamot  som  ingår  i  Valberedningen,  inte  vara  dess  ordförande.  

  
a. Efter  Årsmötet  kallar  styrelsens  ledamot  i  Valberedningen  till  ett  första,  

konstituerande  möte  där  beredningens  ordförande  utses.  
  

b. Valberedningens  ledamöter  bör  utses  för  minst  två  år  om  annat  inte  beslutas  
och  företrädesvis  bland  Föreningens  medlemmar  med  god  kännedom  om  
kompetensbehovet.  
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c. Valberedningen  skall  till  Årsmötet  lämna  förslag  till  styrelseledamöter,  
revisorer  och  revisorssuppleanter.    

  
§  13 Årsmöte  skall  varje  år  hållas  före  april  månads  utgång.  Kallelse  till  Årsmötet  

och  andra  föreningsmöten  skall  vara  medlemmarna  tillhanda  senast  två  
veckor  före  dagen  för  mötet  genom  anslag  i  Göteborgs  Konstmuseums  entré  
samt  publicering  på  föreningens  hemsida.  Av  kallelsen  skall  tid,  plats,  
dagordning  framgå.  

  
a. Årsmötets  dagordning:  

1. Val  av  ordförande  och  sekreterare  för  mötet.  
2.   Val  av  justeringsperson  att  jämte  ordföranden  justera  mötets  protokoll.  
3. Fråga  om  mötet  är  stadgeenligt  utlyst.  
4. Godkännande  av  dagordningen.  
5. Styrelsens  verksamhetsberättelse  och  ekonomiska  redovisning.  
6. Revisorernas  berättelse.  
7. Fastställelse  av  den  ekonomiska  redovisningen.  
8. Fråga  om  ansvarsfrihet  för  styrelsens  ledamöter.  
9. Val  av  styrelseordförande.  
10. Val  av  övriga  styrelseledamöter.  
11. Val  av  revisorer  och  revisorssuppleanter.  
12. Val  av  två  ledamöter  i  Valberedningen.  Styrelsen  väljer  en  representant  

inom  sig  som  skall  representera  styrelsen.  Denna  har  inte  rätt  att  bli  
ordförande  i  Valberedningen.  

13. Fastställelse  av  årsavgifter  och  avgifter  för  ständig  medlem.  
14. Prövning  av  förslag  som  väckts  av  styrelsen  eller  skriftligen  ingetts  till  

styrelsen  minst  fyra  veckor  före  dagen  för  Årsmötet.  
15. Övriga  ärenden.  
16. Årsmötet  avslutas.  

  
§  14   Beslut  om  ändring  av  Föreningens  stadgar  är  giltig  endast  om  det  godkänts  av  

ett  föreningsmöte  med  bifall  av  minst  två  tredjedelar  av  de  röstande.    
  
§  15   Beslut  om  upplösning  av  Föreningen  är  giltig  endast  om  det  godkänts  vid  två  

på  varandra  följande  föreningsmöten  och  då  det  möte  som  sist  hållits  biträtts  
av  minst  två  tredjedelar  av  de  röstande.  Vid  föreningens  upplösning  skall  
föreningsmötet  besluta  om  dispositionen  av  befintliga  medel  med  hänsyn  
tagen  till  Föreningens  ändamål.  

  
  
  


