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§1
Klubbens verksamhetsområde är i huvudsak Västsverige. Klubbens ändamål är att samla
yrkesverksamma konstnärer för att främja gott kamratskap, bevaka och tillvarataga
gemensamma intressen.
Klubben ordnar utställningar, antingen genom föreningen Majnabbe som ägs av
Konstnärsklubben, eller i egen regi.
§2
För att kunna bli medlem fordras att man är yrkesverksam konstnär inom teckning, grafik,
måleri, skulptur eller textil och framträtt offentligt, eller på annat sätt dokumenterat sig.
§3
Ansökan om inträde skall lämnas på särskilt formulär till klubbens sekreterare.
Ansökan och arbetsprover bedöms av invalsnämnden som avgör frågan om inval. Nämnden
består av 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter varav styrelsen utser en ordinarie och en
suppleant. Mandattiden är 2 år. Som längst kan en ledamot sitta i 3 perioder eller 6 år.
Sammanträde sker 2 gånger årligen på sekreterarens kallelse.
§4
Till hedersmedlem, hedersordförande och hedersledamot kan väljas person som i hög grad
tjänat klubbens syften, eller kan förväntas göra en värdefull insats.
Val sker vid årsmötet på förslag av styrelsen. Utomstående kan endast väljas till
hedersledamot. Stödjande medlem kan inväljas i klubben enligt särskilda stadgar.
§5
Medlem som ej erlagt årsavgift kan efter skriftlig ansökan till styrelsen och om godtagbart
skäl föreligger beviljas anstånd eller befrielse.
§6
Klubben kallas till möte minst en gång under hösten och en gång under våren. Vid varje möte
väljes två justeringsmän. Föregående mötesprotokoll uppläses om så önskas.
På höstmötet skall budgeten följas upp.
§7
Årsmötet skall hållas före mars månads utgång.
Vid detta skall förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två justeringsmän.
3. Fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat.
4. Styrelsens förvaltningsberättelse med balansräkning och vinst- och förlusträkning från
föregående år.
5. Galleri Majnabbe och Kamratstipendiets bokslut.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Enligt stadgarna förekommande val.
9. Styrelsens framställningar till årsmötet.
10. Fastställande av budget.

11. Fastställande av inträdes- och årsavgifter.
12. Behandling av inkomna motioner och ärenden.
13. Övrigt.
Förslag enligt punkt 12 skall vara styrelsen tillhanda senast 1 februari.
§8
Gäster får deltaga i möten utom vid val eller andra förhandlingar som rör klubbens inre
angelägenheter.
§9
Frågor avgörs om ej annat stadgas genom öppen omröstning och med enkel majoritet, om ej
sluten omröstning begäres. Om lika röstetal uppkommer gäller ordförandens mening. Vid
röstning med namnsedel och lika röstetal avgör lottning. Medlem som ej har tillfälle närvara
vid möte kan lämna skriftlig fullmakt till medlem, endast i frågor som upptagits i kallelsen.
Medlem äger rätt att med fullmakt representera högst två (en) medlemmar.
§ 10
Förslag till vid årsmötet förekommande val lämnas till styrelsen senast 1 mars.
Valberedningen består av högst 5 ledamöter som väljs vid årsmötet. Förslag kan lämnas till
valberedningen senast den 15 januari.
§ 11
Klubbens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare
och två ledamöter. Mandattid 2 år.
Styrelsen utser arkivarie och meddelar arbetsrutiner.
§ 12
Styrelsen förbereder ärenden som skall behandlas på klubbens möten.
Styrelsen verkställer mötesbeslut och svarar för klubbens ekonomi.
Styrelsen är beslutsför då minst 4 ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst. Styrelsens ledamöter svarar inför klubben för de beslut de biträtt.
§ 13
Ordföranden utövar i samråd med styrelsen ledningen av klubbens verksamhet och övervakar
verkställandet av klubbens och styrelsens beslut.
Ordföranden och kassören tecknar var för sig klubbens firma. Båda äga inneha var sin nyckel
till klubbens bankfack där klubbens värdehandlingar förvaras.
De olika styrelseledamöternas arbetsuppgifter bestäms vid konstituerande möte enligt aktuell
checklista.
§ 14
Revisorerna skall delgiva styrelsen sin berättelse över föregående kalenderårs räkenskaper
och förvaltning samt framlägga densamma vid årsmötet då frågan om ansvarsfrihet för den
avgående styrelsen behandlas, innan de i § 7 föreskrivna valen företagas.
§ 15
Medlemmarna skall underrätta sekreteraren om adressändringar.
§ 16

Om förslag till ändring eller tillägg till dessa stadgar väckes skall styrelsen avgiva yttrande
över förslaget vid närmast följande allmänna möte. Om ordföranden eller klubben så finner
lämpligt, bordlägges frågan för närmare utredning till nästföljande möte. För förslagets
antagande fordras att 2/3 av de röstberättigade godkänt detsamma vid 2 på varandra följande
möten, varav det ena är årsmötet.
Ärendet skall upptagas på dagordningen.
§ 17
Upplösning av klubben kan endast ske på styrelsens förslag och om 3/4 av samtliga
medlemmar godkänner. Tillgångar och arkiv kunna överlåtas på liknande organisation. Om
sådan ej finns eller startar inom ett år, överlämnas klubbens tillgångar till Konstnärernas
Hjälpfond. Klubbens arkiv lämnas till lämplig institution i Göteborg.

