Stadgar för Konsthistoriska klubben i Linköping
§1
Konsthistoriska Klubben i Linköping är en förening för konst- och kulturintresserade. Syftet
med föreningen är att skapa mötesplatser och genom olika aktiviteter ge möjlighet till
konstbildning och konstupplevelser samt bidra till en social gemenskap.
§2
Ansökan om medlemskap ställs till styrelsen, som beslutar om antagning.
§3
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av en ordförande och sju till nio
ledamöter. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är
beslutsför då ordförande eller vice ordförande samt minst tre ledamöter är närvarande. I
händelse av lika röstetal vid beslut är ordförandes röst utslagsgivande.
Styrelsen tillsätter medlemsgrupper som ansvarar för olika delar av verksamheten. Ex: resor,
program, klubbmästeri, hemsida, arkiv och redaktion för tidskriften Konstvetaren samt
beslutar om initiering av seminariegrupper och vem som är sammankallande i respektive
grupp.
§4
Årsmöte hålls senast i april månad. Motioner till styrelsen lämnas senast 1 mars. Kallelse ska
ske minst fjorton dagar före årsmötet. Vid årsmötet behandlas följande frågor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mötets öppnande
Fråga om behörig kallelse till årsmötet
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två protokolljusterare
Godkännande av dagordning enligt kallelsen
Föredragning av års- och revisionsberättelser samt beviljande av ansvarsfrihet för
styrelsen
8. Beslut om disposition av resultat i balansräkning
9. Föredragning av budget
10. Fastställande av medlemsavgift
11. Val av ordförande för två år
12. Val av styrelseledamöter för två år
13. Val av revisorer för ett år
14. Val av valberedning samt sammankallande
15. Motioner
16. Övriga frågor
17. Mötets avlutande

§5
Styrelsen äger rätt utse firmatecknare
§6
Beslut om ändring av stadgarna fattas på två på varandra följande årsmöten. Vid val gäller
enkel majoritet.
§7
Beslut om upplösning av föreningen fattas av årsmötet. Om föreningen upplöses disponeras
dess tillgångar, efter av årsmötet fattat beslut, för gynnande av något konstvetenskapligt
ändamål i Linköping.
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