STADGAR FÖR LILJEVALCHS VÄNNER
Antagna vid sammanträde inför bildandet av Liljevalchs Vänner 1995-02-13.
Revidering av stadgarna har gjorts vid följande datum:
1) Vid styrelsemöte 1995-12-12
2) Vid årsmöte 1999-04-15
3) Vid årsmöte 2003-04-07
4) Vid höstmöte 2003-10-20
§1
Föreningens syfte
Liljevalchs Vänner är en ideell förening med syfte att såväl ideellt som ekonomiskt stödja Liljevalchs
Konsthalls verksamhet. Föreningen har sitt säte i Stockholm.
§2
Medlemskap
Årsmedlem är var och en som accepterar föreningens stadgar och som erlagt medlemsavgift.
Årsmötet kan besluta välja person, som gjort föreningen eller Konsthallen stora tjänster, till
hedersmedlem med ständigt medlemskap utan avgift.
§3
Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs årligen av det ordinarie årsmötet.
§4
Verksamhetsår
Verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.
§5
Styrelse
Föreningens styrelse består av högst sex ordinarie ledamöter utöver ordföranden och två ersättare,
valda vid årsmötet. Ordföranden väljs av ordinarie årsmötet. Ledamöterna och ersättarna väljs på
två år på så sätt att val till hälften av platserna sker varje år. Styrelsen utser inom sig vice
ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktioner som behövs för föreningens verksamhet.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ordinarie ledamöter, eller dess ersättare, är närvarande.
Styrelsen kan till sig adjungera en eller flera ledamöter. Det åligger styrelsen att avge ekonomisk
berättelse till revisorerna senast 4 veckor före årsmötet.
§6
Föreningsteckning
Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen beslutar utse.
§7
Årsmöte
Årsmöte hålls före april månads utgång. Kallelse med föredragningslista skall utgå till
medlemmarna senast fyra veckor innan årsmötet. Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk
berättelse, revisorernas berättelse samt valberedningens förslag skall finnas tillgängliga på
Konsthallens kansli senast en vecka före årsmötet. Förslag från enskilda medlemmar skall vara
styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.
§8
Ärenden vid årsmötet
1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig tid
3. Fastställande av dagordning 4. Val av ordförande för mötet 5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av 2 protokolljusterare tillika röstkontrollanter att jämte ordföranden
justera protokollet

7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
11. Val av
- ordförande för ett år i styrelsen
- ordinarie ledamöter
- ersättare
- två revisorer för en tid av ett respektive två år
- två revisorsersättare för en tid av ett respektive två år
- valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande
12. Val av eventuella hedersledamöter
13. Fastställande av medlemsavgift
14. Förslag från styrelsen
15. Förslag från enskilda medlemmar
16. Övriga ärenden
Stadgeändring eller beslut om föreningens upplösning
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen skall fattas vid två
allmänna föreningsmöten varav minst ett är ordinarie årsmöte. Vid beslut om upplösning skall
disponibla tillgångar föras till Liljevalchs Konsthalls verksamhet.

