STADGAR för ideella föreningen GRAFIK I VÄST
antagna vid års- & medlemsmöten 2017.

§ 1 Uppgift
GRAFIK I VÄST är en ideell konstnärssammanslutning med uppgift att utan eget vinstintresse visa och förmedla medlemmarnas grafiska arbeten.
§ 2 Medlemskap
A - Till medlem kan antagas varje yrkesverksam konstnär som dokumenterat en grafisk
produktion av god konstnärlig halt. Till medlem kan även antagas konststuderande inom
konstgrafiska utbildningar, vid skolor som uppbär statsbidrag. Studerande erhåller fullvärdigt
medlemskap men erbjuds reducerad avgift.
B - Inval beslutas av en invalsnämnd på tre personer utsedda av årsmötet.
Inval kan också ske genom att styrelsen direkt på årsmötet rekommenderar årsmötet att välja
in konstnär vars produktion styrelsen anser vara så viktig att den konstnären bör vara medlem
i Grafik i Väst. Konstnären ska vara vidtalad, införstådd med medlems skyldigheter/
rättigheter och själv önska bli medlem. Den konstnär som, på styrelsens förslag, väljs in av
Årsmötet blir fullvärdig medlem direkt efter Årsmötet och behöver inte ansöka om
medlemskap och betalar medlemsavgift från år två av sitt medlemskap.
C - Medlem som efter påminnelse och personlig kontakt, inte betalar beslutade medlemsavgifter; kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. För att kunna beviljas utträde ur Grafik i
Väst krävs att man reglerat/betalat eventuella skulder/obetalda serviceavgifter, görs inte detta
äger Grafik i Väst rätt att sälja till ett värde som motsvarar skulden.
Att man tar hand om sin deponerade konst. Om inte inlämnad konst hämtats inom två år från
senaste betalning av serviceavgift övergår äganderätten till Grafik i Väst.
Medlemskap i Grafik i Väst gäller per kalenderår. Uppsägning av medlemskap skall ske under
januari månad. Fakturor på serviceavgift skickas ut i början av året. Eventuella ändringar av
serviceavgiftens storlek som beslutas av årsmöte, gäller från nästföljade kalenderår.
D - Aktiv medlem kan välja att bli vilande medlem i föreningen. Vilande medlem erlägger en
lägre årsavgift, som fastställs på årsmötet, och erhåller endast föreningens utskick. Vilande
medlem har rätt att delta i, och yttra sig på föreningens möten, men innehar ingen rösträtt.
Vilande medlem får ej heller ha sina blad i grafikbanken eller delta i utställningar som
arrangeras av Grafik i Väst. Vilande medlem kan när han/hon så önskar, återgå till att bli
aktiv.
E - Privatperson, konstförening eller företag kan bli stödjande medlem i Grafik i Väst. Mot en
årsavgift, som beslutas på årsmötet, erhåller en stödjande medlem rabatt på inköp av grafiska
blad från galleriet, vernissageutskick och deltar i en utlottning av grafiska blad vid varje
vernissage. Stödjande medlem har ej rätt att delta i föreningens möten.
§ 3 Organisation
A - Föreningen har sitt säte i Göteborg och leds av en styrelse som väljes av, och är ansvarig
inför årsmötet.

B - styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare samt minst två suppleanter. Styrelsen
konstituerar sig själv.
C - Val av styrelse förberedes av en valberedning på tre personer, utsedda av årsmötet.
D - Firman tecknas var för sig av ordföranden och den styrelsen ytterligare utser.
§ 4 Årsmöte
A - Föreningens räkenskapsår omfattar tiden från 1 januari till och med 31 december.
B - Årsmöte hålles varje år före april månads utgång. Dessutom ska utöver detta minst ett
medlemsmöte per år hållas.
C - Varje medlem har vid årsmötet en röst. Alla beslut fattas med enkel röstövervikt om ej
annat stadgas.
D - Medlem ska kallas till årsmöte senast två veckor i förväg.
E - Ärende som enskild medlem vill få behandlat skall skriftligt anmälas till styrelsen senast
15:e mars.
F - Extra medlemsmöte kan utlysas om styrelsen, revisorerna eller minst 10% av medlemmarna så begär.
G - Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Anteckning av mötesdeltagare.
2. Val av mötesfunktionärer; ordförande, sekreterare, justeringsmän.
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
4. Fastställande av röstlängd.
5. Fastställande av dagordning.
6. Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet.
9. Av styrelsen eller enskild medlem anmälda frågor.
10. Val av styrelse
11. Val av två revisorer jämte personliga suppleanter.
12. Val av invalsnämnd.
13. Val av valberedning.
14. Fastställande av årsavgift.
15. Fastställande av styrelsearvoden.
16. Fastställande av förmedlingsavgiftens storlek vid försäljning av medlemmarnas grafiska blad.
17. Fastställande av stödmedlems rabatt.
18. Övriga frågor.
§ 5 Lokal och andelsteckning
A- Föreningen skall tillhandahålla lämplig lokal i Göteborg för verksamheten. Andelar
tecknas av medlemmarna.

B - När ekonomiska förutsättningar finnes löser föreningen, efter årsmötesbeslut, in medlemmarnas andelar till nominellt värde. Om medlem utträder dessförinnan tillfaller andelen
föreningen. Andelar får ej överlåtas eller försäljas till någon annan.
C - För andelsägare gäller en lägre förmedlingsavgift vid all grafikförsäljning som sker
genom föreningen. Avgiftens storlek fastställes av årsmötet.
§ 6 Stadgeändringar och föreningens upplösning
A - För såväl stadgeändringar som upplösning av föreningen krävs beslut med minst 2/3
majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara ordinarie
årsmöte. Mellan mötena skall minst en månad förflyta.
B - Upplöses föreningen skall eventuella tillgångar, sedan alla skulder reglerats, delas på det
sätt medlemsmötet beslutar.

