Mjellby Konstmusei Vänner
Stadgar
Antagna vid årsmöte 2010-12-12

§1

Föreningens firma
Mjellby Konstmusei Vänner, MKV, är en stödförening och dess
firma är Mjellby Konstmusei Vänner.

§2

Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är
att stödja verksamheten vid Mjellby Konstmuseum genom stöd till
utställningar av hög kvalitet - såväl svensk som internationell
att uppmuntra samtida konst
att sammanföra konstintresserade personer och stimulera det
allmänna konstintresset.

§3

Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Halmstad kommun, Hallands län.

§4

Medlemskap
Medlem skall erlägga en årsavgift vars storlek beslutas av årsmötet.
Medlemsavgiften skall i huvudsak användas till att stödja
utställningsverksamheten vid Mjellby Konstmuseum och
medlemskapet innefattar förmåner som överenskommes mellan
föreningens styrelse och ledningen för Mjellby Konstmuseum.
Medlemskap räknas från den dag medlemsavgift erlagts.
Genom beslut fattat vid ett årsmöte kan person på förslag av
styrelsen kallas till hedersmedlem i föreningen. Hedersmedlem är
befriad från avgift.

§5

Styrelsen
Styrelsen skall bestå av ordförande samt 6 ledamöter och 2
suppleanter.
Årsmötet utser ordförande som väljes på ett år. Övriga ledamöter
väljes för en tid av två år, hälften vartannat år. Styrelsen utser inom
sig ledamöternas uppgifter i ett konstituerande möte. Avgår ledamot
före mandatperiodens utgång inträder suppleant i dennes ställe för
tiden fram till kommande årsmöte.
Museichefen kan adjungeras till styrelsemöte med yttranderätt.

§6

Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar
dess angelägenheter. Styrelsen skall verkställa av årsmötet fattade
beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra
räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste
räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordförande finner det
erforderligt eller om minst tre ledamöter begär detta.
Styrelsen skall föra protokoll över sina sammanträden. Styrelsen är
beslutsför då minst fyra personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas
med enkel majoritet . Vid lika röstetal gäller den mening som
ordförande biträder.
Föreningens firma tecknas efter styrelsebeslut av föreningens
ordförande, kassör och en övrig ledamot, varav minst två i förening.

§7

Räkenskaper
Räkenskapsåret ska vara lika med kalenderåret.

§8

Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens
räkenskaper väljer årsmötet en revisor samt en revisorssuppleant för
en tid av ett år.

§9

Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ,
skall hållas årligen före december månads utgång på tid och plats
som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse skall utgå till alla
medlemmar senast två och tidigast fyra veckor före årsmötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet
4. Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt
5. Föredragning av föreningens verksamhetsberättelse
6. Redovisning av revisionsberättelsen
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
8. Fastställande av medlemsavgift
9. Val av ordförande för en tid av ett år
10.Val av halva antalet styrelseledamöter och suppleanter för en tid
av två år
11.Val av revisor samt suppleant för en tid av ett år

12.Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande
13.Övriga ärenden
§ 10

Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas då styrelsen finner det nödvändigt eller
minst en tiondel av medlemmarna så begär genom skriftlig
framställning till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de
ärenden som mötet skall behandla. På årsmötet får endast de ärenden
som angivits i kallelsen behandlas.

§ 11

Rösträtt
Vid årsmötet har varje medlem endast en röst. Rösträtten är personlig
och kan inte utövas genom ombud.

§ 12

Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med acklamation eller om så begärs efter votering.
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning begärs
av någon. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat,
med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som
ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

§ 13

Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande
årsmöten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Förslag till
ändring av stadgarna får ges av såväl medlem som av styrelsen.

§ 14

Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra
följande årsmöten varav det ena skall vara ordinarie. Beslutas om
föreningens upplösning skall beslutet omfatta hur föreningens
tillgångar skall disponeras.

