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Stadgar för VTI/SGI Konstförening  
 
 

§ 1 Föreningens namn är VTI/SGI Konstförening, org.nr: 802498-8779  

 

§ 2 Ändamålet är att stimulera intresset för konst genom att anordna utställningar, utlotta inköpta 

konstverk och på skilda sätt främja studiet och utövandet av konst.  

 

§ 3 All VTI/SGI-personal, deras familjemedlemmar samt före detta anställda kan bli medlemmar. 

Medlemskap upphör på egen begäran eller i och med att medlem icke erlägger stadgeenliga 

avgifter.  

 

§ 4 Föreningens årsmöte fastställer årsavgiften. 

  

§ 5 Föreningens arbets- och räkenskapsår räknas från 1 januari till 31 december. 

  

§ 6 Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt två ledamöter. Styrelsemöte är 

beslutsmässigt då minst tre av ledamöterna är närvarande. Kallelse till styrelsemöte skall utgå 

senast en vecka före mötet.  

 

§ 7 Ordinarie årsmöte hålles före februari månads utgång. Kallelse till årsmöte skall utgå senast 14 

dagar före. Vid årsmötet väljs styrelsen för ett år. Års- och revisionsberättelse liksom frågan om 

ansvarsfrihet för den avgående styrelsen behandlas.  

 

§ 8 En valberedning, omfattande två personer, utses bland föreningens medlemmar av årsmötet. 

Valberedningen väljs för ett år.  

 

§ 9 Två revisorer, som ej är styrelsemedlemmar, utses för ett år av årsmötet.  

 

§ 10 Medlem äger en röst vid alla möten. Ordförande äger utslagsröst vid såväl allmänna möten 

som vid styrelsemöten vid lika röstetal.  

 

§ 11 Bland medlemmarna utser styrelsen en konstinköpsnämnd på ett år. Nämnden skall bestå av 

minst tre medlemmar varav minst en skall vara styrelseledamot. Nämnden ansvarar för inköp av 

god konst samt har ansvar inför styrelsen.  

 

§ 12 Utlottning av konstverk sker minst en gång per år. Varje medlem som har betalat full årsavgift 

har en lott i lotteriet. Styrelsen bestämmer när årsavgiften skall betalas.  

 

§ 13 Beslut om ändring eller komplettering av föreningens stadgar och om upplösning av 

föreningen kan enbart ske vid två påföljande årsmöten, därav minst ett ordinarie. Förslag till sådan 

ändring inlämnas skriftligt till styrelsen. Detta, åtföljt av styrelsens utlåtande, delges föreningens 

medlemmar vid kallelse till årsmötet. Beslutet kräver minst två tredjedelars majoritet bland 

mötesdeltagarna.  

 
 


