Stadgar för Hertha Hillfons Vänner, ideell förening

STADGAR
Denna revidering av föreningens stadgar antogs av årsmötet 2016-04-27.
För att giltigförklaras måste stadgarna dock beslutas ytterligare en gång vid
kommande årsmöte 2017-04-19, varefter dessa stadgar träder i kraft.
Avsnitt markerade i grönt är de nya formuleringarna.

§ 1 FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn är Hertha Hillfons Vänner, ideell förening. Föreningens säte är Stockholm.
§ 2 ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är
• att vårda minnet av Hertha Hillfon och hennes man Gösta och deras gemensamma konstnärliga gärning samt
• att stötta skapandet och drivandet av en öppen kulturell mötesplats med offentlig verksamhet och möjlighet för
såväl en bred allmänhet som konstnärer att inspireras av Hertha Hillfons konst och konstnärsskap.
Föreningen är en ideell allmännyttig förening öppen för alla som ansluter sig till dess ändamål.
§ 3 ORGANISATION
Föreningen utövar sin verksamhet enligt följande ordning:
Årsmöte, medlemsmöte, styrelse och revisorer.
§ 4 MEDLEMSKAP
1. Medlemskap kan beviljas fysiska och juridiska personer, vilka ansluter sig till föreningens ändamål.
2. Som medlem räknas den som betalat årsavgift till föreningen.
Årsavgift betald från och med 1 oktober gäller även för det nästkommande året.
§ 5 MEDLEMSMÖTEN
1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall äga rum före april månads utgång på tid och
plats som styrelsen beslutar. Däremellan kan vid behov extra medlemsmöte anordnas.
2. Varje medlem har en röst. Rösträtt vid medlemsmöte har den som betalt årsavgift enligt dessa stadgar dock
senast fram till fyra veckor före medlemsmötet. Medlem äger rätt att rösta via skriftlig fullmakt för en annan
medlem.
3. Ledamot av styrelsen äger full rösträtt. Röstning sker med enkel majoritet. Avgörande sker genom öppen
omröstning utom då någon fordrar sluten röstning. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.
4. Medlemsmöte behandlar av styrelsen väckta förslag. Därutöver äger medlem rätt att genom motion väcka
förslag. Sådan motion skall vara styrelsen tillhanda för beredning senast en vecka före ordinarie medlems- eller
årsmöte.
5. Kallelse till medlemsmöte skall utfärdas av styrelsen senast två veckor före mötet och publiceras på föreningens
hemsida och i andra hand på annat motsvarande medium.
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6. Medlemmar kallas till extra medlemsmöte för behandling av särskilda frågor av brådskande karaktär, om
styrelsen så beslutar eller om en femtedel av medlemmarna så begär. Kallelse till extra medlemsmöte skall ske
senast två veckor före mötet och senast 30 dagar efter att giltig begäran inkommit till styrelsen.
7. Följande ärenden skall behandlas vid årsmöte:
! Fråga om kallelse skett i behörig ordning
! Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare samt 2 protokollsjusterare)
! Fastställande av dagordning
! Behandling av verksamhets- och revisionsberättelse
! Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
! Fastställande av budget
! Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
! Beslut om arvode för styrelse och revisorer
! Behandling av styrelsens förslag och stadgeenligt väckta motioner
! Val av ordförande och sekreterare alternativt vice ordförande och kassör samt övriga ledamöter (se § 6 mom 2).
! Val av revisor, revisors suppleant och valberedning
För alla beslut utom i fråga om stadgeändring och upplösning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den
mening som biträds av mötesordföranden.
§ 6 STYRELSE
1. Styrelsen är mellan medlemsmöten högsta beslutande organ.
2. Styrelsen ska utöver ordförande bestå av 3 till 8 ordinarie ledamöter. Mandatperiod för styrelsens
huvudfunktioner är två år: Ordförande och sekreterare väljs udda år; kassör och vice ordförande väljs jämna år.
Övriga ledamöter väljs årligen i mandatperiod om ett år.
Styrelsen konstituerar sig i övrigt själv. Uppkommer vakanser i styrelsen äger styrelsen utse ersättare för tid fram
till nästkommande ordinarie årsmöte. Dock måste föreningens medlemmar informeras om sådan förändring via
föreningens hemsida eller liknande allmän meddelandeplats. Ingen får i samma funktion tillhöra styrelsen mer än
sex år.
3. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller

av en eller flera särskilt utsedda personer.
4. Styrelsen kan delegera ärenden till medlemmarna i föreningen samt adjungera personer till styrelsen.
5. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Styrelsen kan även
fatta beslut genom telefonmöte eller annan typ av elektronisk kommunikation där minst hälften av ledamöterna
deltagit i beslutet.
§ 7 RÄKENSKAPER - REVISION
Föreningens räkenskapsår är kalenderår och skall jämte bokslut granskas av på årsmötet vald revisor. Revisorn
skall avge revisionsberättelse senast på nästföljande årsmöte.
§ 8 VALBEREDNING
Valberedningen består av två ledamöter som väljs av årsmötet. Valberedningen väljs direkt av årsmötet för en
period om två år. Valberedningens uppgift är att till medlemsmöte förbereda och föreslå kandidater till de poster
som enligt stadgarna skall väljas.
§ 9 STADGEÄNDRING
Beslut om ändring av dessa stadgar sker vid två på varandra följande medlemsmöten med minst tre månaders
mellanrum, varvid krävs två tredjedels (2/3) majoritet.
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§ 10 UTESLUTNING / UTTRÄDE
Ansluten medlem som bryter mot dessa stadgar, skadar föreningens syfte, mål eller inriktning kan uteslutas. Beslut
om uteslutning fattas av medlemsmöte. I avvaktan härpå kan styrelsen fatta interimistiskt beslut.
§ 10 FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Föreningens upplösning kan ske genom beslut vid två direkt efter varandra följande medlemsmöten, varav det ena
skall vara årsmöte. Beslut vid varje sådant möte skall tas med två tredjedels (2/3) majoritet. Vid föreningens
upplösning överlämnas eventuella tillgångar till allmännyttigt kulturellt ändamål enligt beslut av det senaste
medlemsmötet.
./.
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