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§ 1 Ändamål
Folkrörelsernas Konstfrämjande, här kallat Konstfrämjandet, är en ideell
organisation, förankrad i folkrörelserna. Organisationens ändamål är att
bidra till konst för alla: främja kunskap, bildning, förståelse och ökat
intresse för, skapande av och medverkan till konst för alla, oavsett bakgrund,
och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar.
Organisationen ska verka genom sina medlemmar, utveckla central och
regional verksamhet och vara rikstäckande. Den ska samarbeta med
konstnärer, konstnärsorganisationer och andra intressenter inom konst och
utställningsområdet.
§ 2 Medlemskap
Rätt till medlemskap har varje folkrörelseorganisation eller företag som
ansluter sig till Konstfrämjandets stadgar. Rätt till medlemskap i
riksorganisationen har också konstfrämjandedistrikt, som verkar efter
normalstadgar, fastställda av riksorganisationens årsmöte. Medlemskapet
beviljas av styrelsen för berörd enhet, enligt § 3 i dessa stadgar.
Medlemskapet gäller tills vidare. Anmälan om utträde ur Konstfrämjandet
görs skriftligt. Medlemskapet upphör vid utgången av det verksamhetsår
under vilket sådan anmälan sker.
§ 3 Organisation
Mom. 1 Uppbyggnad
Konstfrämjandet är uppbyggd i tre juridiskt självständiga led:
•

Riksorganisationen, som verkar på central nivå och ansluter centralt
verksamma medlemmar och konstfrämjandedistrikt enligt § 2.

•

Distrikt som omfattar ett eller flera län. Distriktens medlemmar är
regionala folkrörelseorganisationer och företag samt de inom
distriktets verksamhetsområde arbetande lokalavdelningarna av
Konstfrämjandet. Distriktens geografiska verksamhetsområde
fastställs i samråd med riksorganisationens styrelse.

•

Lokalavdelningar som omfattar och verkar i en eller flera kommuner
och ansluter lokalt verksamma folkrörelseorganisationer och företag.
Avdelningarna verkar efter normalstadgar, fastställda av
riksorganisationens årsmöte.

I distrikt och lokalavdelningar kan, där så befinns ändamålsenligt, lokala
konstklubbar bildas, (t.ex. i stadsdelar) bestående av de inom området
anslutna stödjande medlemmarna.
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§ 4 Beslutande organ
Högsta beslutande organ i respektive organisationsenhet är det egna
årsmötet. Verksamheten leds mellan årsmötena av den av årsmötet utsedda
styrelsen.
§ 5 Verksamhet
Tyngdpunkten i Konstfrämjandets verksamhet ligger i organisationens
distrikt och avdelningar. Riksorganisationens uppgift är, att ge service och
att erbjuda samordnande insatser i enlighet med den verksamhetsplan, som
efter förslag från styrelsen fastställs av årsmötet, samt att utveckla
verksamheten centralt och regionalt för att vara en organisation i tiden.
§ 6 Medlemsavgift
Varje medlem erlägger en årsavgift, som fastställs av årsmötet.
§ 7 Årsmötet
Konstfrämjandets årsmöte hålls vartannat år före maj månads utgång, på tid
och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till ordinarie årsmöte skall
utfärdas senast tre månader före mötet. Årsmöteshandlingar och andra
beslutsunderlag skall vara ombuden till handa senast tre veckor före
årsmötet.
Mom. 1 Representation
Varje medlemsorganisation har rätt att företrädas vid mötet med högst två
ombud. Varje ombud har en röst. Ledamot och suppleant i Konstfrämjandets
styrelse får inte utses som ombud. Styrelsen deltar vid årsmötet med
yttrande-, förslags-, och rösträtt, dock ej i fråga om ansvarsfrihet.
Revisorerna deltar med yttrande och förslagsrätt. I de fall ansvarig
ombudsman/verksamhetsledare finns skall denne delta i årsmötet med
yttrande-, och förslagsrätt.
Mom. 2 Nomineringar
Nomineringar av kandidater till val som skall förrättas vi ordinarie årsmöte
skall vara inlämnade till valberedningen senast två månader före årsmötet.
Mom. 3 Motioner
Önskar medlemsorganisation få motion upptagen till behandling skall
skriftlig framställan därom göras till styrelsen senast två månader före
årsmötet.
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Mom. 4 Dagordning för ordinarie årsmöte
Vid det ordinarie årsmötet skall följande frågor behandlas:
1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet
2. Fastställande av dagordning
3. Fastställande av ombudsförteckning och röstlängd
4. Mötets behöriga utlysning
5. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
a) Verksamhetsberättelsen för de två senaste åren
b) Förvaltningsberättelsen för de två senaste åren
c) Revisorernas berättelse för de två senaste verksamhets- och
räkenskapsåren
d) Fastställande av resultat- och balansräkningen för de två senaste åren
och beslut om disposition av eventuellt under eller överskott
6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid räkenskapen omfattar.
7. Fastställande av medlemsavgift
8. Fastställande av arvoden till förtroendevalda
9. Fastställande av verksamhetsplan
10. Fastställande av budget
11. Motioner
12. Förslag från styrelsen
13. Val av ordförande
14. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
15. Val av revisorer samt suppleanter
16. Val av valberedning
17. Avslutning
Mom. 5 omröstning
Omröstning sker öppet om inte årsmötet beslutar annat. Val sker med sluten
omröstning om något ombud begär det. Vid lika röstetal avgörs val genom
lottning.
§ 8 Extra möte
Extra möte skall hållas om minst en tredjedel av organisationens
medlemmar skriftligt begär detta. Extra möte skall också hållas efter
påfordran av revisorerna eller om styrelsen så beslutar. Kallelse till extra
möte skall tillställas medlemsorganisationerna senast en månad före mötets
hållande. Beslutsunderlag för extra möte skall vara de anmälda ombuden
tillhanda senast en vecka för mötet. Vid extra möte skall endast fråga/frågor
behandlas, för vilket mötet har inkallats.
§ 9 Styrelsen
Mom. 1
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Styrelsen leder organisationens verksamhet mellan ordinarie årsmöten och
är dess verkställande organ. Till sin hjälp anställer styrelsen erforderlig
personal. Styrelsen kan också, till vägledning i arbetet, knyta rådgivande och
beredande arbetsgrupper och kommittéer till verksamheten.
Årsmötet utser ordförande för styrelsen. Mandattiden är två år. Årsmötet
utser därutöver, för en fyraårsperiod med växelvis avgång, lägst 6 och högst
12 ordinarie ledamöter samt minst 3 suppleanter på två år, varav minst halva
antalet ordinarie ledamöter och suppleanter skall vara företrädare för
distrikten. Styrelsen skall bestå av udda antal.
I de fall det finns en ansvarig funktionär svarar denne för den löpande
förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.
Funktionären skall delta och föra protokoll vid styrelsens och
arbetsutskottets sammanträden och har yttrande- och förslagsrätt. En
företrädare vardera för KRO och för personalen, med personliga
suppleanter, anmäls på årsmötet av berörda organisationer. Styrelsen kan
adjungera rådgivare i olika frågor.
Mom. 2
Utöver ordföranden konstituerar styrelsen sig själv och utser arbetsutskott på
minst tre ledamöter. Arbetsutskottet (AU) skall bestå av ordföranden, vice
ordföranden och minst en ledamot. AU bereder styrelsens sammanträden.
Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst
hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid
omröstningar med lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val då
lotten avgör.
Mom. 3 Styrelsen håller under året minst tre sammanträden. Utöver av
styrelsen fastställda sammanträden skall sammanträden hållas om
ordföranden så beslutar eller om minst hälften av övriga styrelseledamöter
så begär. Kallelse till styrelsens och arbetsutskottets sammanträden utfärdas
av ordföranden senast två veckor före sammanträdets hållande. Dagordning
och beslutsunderlag sänds ut senast en vecka före sammanträdet.
§ 10 Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper väljer
ordinarie årsmöte två revisorer med två personliga suppleanter, varav en
revisor och dennes suppleant skall vara auktoriserad. Valet avser tiden till
och med nästa ordinarie årsmöte.
§ 11 Firmatecknare
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Konstfrämjandets firma tecknas av två personer i förening som styrelsen
utser.
§ 12 Verksamhetsår/räkenskapsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
§ 13 Valberedning
Ordinarie årsmöte väljer för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte en
valberedning med minst tre ledamöter, varav en utses till sammankallande.
Valberedningen föreslår kandidater till de förtroendeuppdrag som ordinarie
årsmöte har att välja ledamöter till.
§ 14 Stadgeändring och upplösning
För att ändra dessa stadgar krävs beslut med minst två tredjedelars majoritet
av de röstande, vid två på varandra följande möten, varav det ena skall vara
ett ordinarie årsmöte. För att upplösa förbundet gäller samma bestämmelse
som för stadgeändring enligt ovan samt att minst en månad förflyter mellan
de båda beslutstillfällena. Vid upplösning av organisationen skall, sedan
verksamheten avvecklats och skulder betalats, kvarvarande ekonomiska
tillgångar samt organisationens handlingar och andra tillhörigheter användas
på ett sådant sätt att organisationens målsättning med verksamheten så långt
som möjligt tillgodoses.
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