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Stadgar för Leksands Konstsällskap 
 

 

§ 1 Sällskapets syfte 

Sällskapets syfte är att verka för ett aktivt konstliv och att skapa en ökad kunskap om olika 

konstformer samt att bevara, utveckla och vårda sällskapets konstsamling som främst består 

av konst med anknytning till bygden. 

  

Ett aktivt konstliv kan ske genom bland annat utställningar, föreläsningar, kurser, seminarier 

samt genom anordnande av besök på utställningar och ateljéer. 

 

 

§ 2 Medlemskap och årsavgift 

Till medlem i sällskapet kan enskild person eller familj antas. Medlem i sällskapet betalar 

årsavgift enligt beslut från årsmötet. 

 

 

§ 3 Styrelse 
Sällskapets styrelse består av ordförande och fyra ordinarie ledamöter samt tre suppleanter. 

Ordförande utses av årsmötet och väljs för en tid av ett år. Övriga ledamöter  

och suppleanter väljs av årsmötet för två år och avgår växelvis vartannat år.  

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör samt firmatecknare. Styrelsen är 

beslutsför om minst fem ledamöter är närvarande. 

Styrelsen har sitt säte i Leksand. 

 

Det åligger styrelsen 

att verka för främjande av sällskapets syften, 

att tillvarata sällskapets intressen och föra dess talan, 

att på ett betryggande sätt tillgängliggöra hela eller delar av sällskapets konstsamling  

för allmänheten, 

att på ett betryggande sätt förvalta sällskapets samling för framtiden, 

att i förekommande fall bedöma om gåvor och testamenten kan mottas av sällskapet,  

dock har styrelsen inte rätt att motta villkorad gåva. 

samt att snarast möjligt till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse, ekonomisk 

redogörelse och protokoll för föregående år. 
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§ 4 Granskning av verksamheten  

För granskning av sällskapets räkenskaper och styrelsens förvaltning utser årsmötet två 

revisorer och en revisorssuppleant, vilka väljs för en tid av ett år. Revisorerna ska avlämna 

berättelse över sin granskning senast två veckor före årsmötet. 

 

 

§ 5 Valberedning 

Sällskapets valberedning består av två till tre ledamöter varav en sammankallande. 

Valberedningen väljs av årsmötet, för en tid av ett år. 

 

 

§ 6 Årsmöte 

Sällskapets ordinarie årsmöte hålls före 31 maj. 

Extra årsmöte hålls då styrelsen anser det påkallat eller då stadgarna i övrigt kräver det. På 

sådant möte ska § 8 punkt 1 - 5 avhandlas samt endast den/de fråga/or som är angiven/na i 

kallelsen till mötet.  

Kallelse till sällskapets årsmöte sker genom annons och/eller genom skriftlig kallelse till 

medlemmarna. Kallelse ska ske senast fjorton dagar före mötet. 

Alla personval sker öppet, om inte någon begär val med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör 

lotten. 

Övriga frågor avgörs genom öppen omröstning. Vid lika röstetal äger mötesordförande 

utslagsröst. Röstning med fullmakt får inte ske. 

 

 

§ 7 Ärenden på årsmöte 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 

 

Årsmötet öppnas 

  1.  Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet 

  2.  Fastställande av röstlängd  

  3.  Fastställande av föredragningslista 

  4.  Val av två personer att tillsammans med ordförande justera årsmötesprotokollet     

  5.  Fråga om årsmötet stadgeenligt utlysts  

  6.  Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse  

  7.  Revisorernas berättelse om granskningen av föreningens verksamhet samt räkenskaper 

  8.  Fråga om att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 

  9.  Fråga om att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Beslut om årsavgift för nästföljande verksamhetsår 

11. Val av ordförande  

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

13. Val av revisorer och revisorssuppleant 

14. Val av valberedning  

15. Motioner 

16. Övriga frågor 
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§ 8 Motion 

Motion ska inlämnas till styrelsen senast 15 januari. Inlämnad motion ska beredas av 

styrelsen. Motionen samt styrelsens yttrande föredras på årsmötet. 

 

 

§ 9 Stadgeändring 

För beslut om ändring av stadgarna krävs bifall av minst två tredjedelar av närvarande 

medlemmar vid ettvart av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. 

Fråga om stadgeändring ska särskilt anges i kallelsen till årsmötet 

 

 

§ 10 Upplösning 

För beslut om sällskapets upplösning krävs bifall av minst två tredjedelar av närvarande 

medlemmar vid ettvart av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. 

I händelse av sällskapets upplösning ska dess tillgångar överlämnas till Leksands kommun 

under för samlingarnas fortbestånd betryggande former. 

Fråga om upplösning ska särskilt anges i kallelsen till årsmötet. 

 

………………………………………………………… 

 
Stadgar för Leksands Konstsällskap antogs den 2 oktober, 1930. 

 

Stadgarna reviderades på ordinarie årsmöte den 18 april 1998 och fastställdes på extra föreningssammanträde 

den 11 juni 1998. 

 

Stadgarna reviderades åter igen på ordinarie årsmöte den 12 juni 2021 och fastställdes på extra 

föreningssammanträde den 21 september 2021. 

 


