
 
 

Normalstadgar för Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, Stockholm. Noterade 2022-02-18 
 
 
§ 1.  Distriktets namn 

Distriktets namn är Riksförbundet Sveriges Konstföreningar Stockholm 
 
 
§ 2.  Ändamål 

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar är en partipolitiskt obunden ideell organisation vars 
ändamål är att arbeta för att kunskapen om konst och konstens betydelse skall öka inom 
landet. Riksförbundet Sveriges Konstföreningar skall därvid tillvarata anslutna konstföreningars 
intressen och stödja dem i deras arbete för en seriös utveckling av verksamheten.  

 
 
§ 3.  Medlemskap 

Alla konstföreningar vars ändamål är att väcka, underhålla och utbreda intresset för och 
kunskapen om konst kan ansluta sig till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och erlägger då 
en årlig avgift vars storlek bestäms på förbundsstämman. Ny medlem erlägger avgift för det år 
varunder den får medlemskap i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar. Konstförening som är 
ansluten till förbundet tillhör samtidigt Riksförbundet Sveriges Konstföreningars distrikt i sin 
region. 

 
 
§ 4.  Organisation 

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar är indelat i distriktsorganisationer med egna styrelser 
och med stadgar som följer Riksförbundet Sveriges Konstföreningars normalstadgar för 
distriktsorganisationer. 

 
 
§ 5.  Distriktsstyrelsen 

Distriktsstyrelsen leder distriktets verksamhet. 
Distriktsstyrelsen skall bestå av minst fem ledamöter och minst två ersättare som väljs av 
distriktsstämman. Distriktsstämman fastställer i vilken ordning ersättarna tjänstgör vid 
ordinarie ledamots frånvaro. 
Ordförande väljs för ett år och övriga ledamöter och ersättare väljs för en tid av två år och 
avgår växelvis vartannat år 
Styrelsen äger rätt att till sig adjungera en eller flera ledamöter.  
Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning och utser inom sig vice ordförande samt inom 
eller utom sig sekreterare och kassör. 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst tre ledamöter till ordförande 
därom gör framställan. 
Vid omröstning gäller enkel majoritet, och i händelse av lika röstetal äger ordföranden 
utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter eller tjänstgörande ersättare är 
närvarande. 
Det åligger styrelsen att avge en årsredovisning samt senast 8 veckor före distriktsstämman 
avlämna den till revisorerna. 

 
 
 



 
 
§ 6.  Revision 

Styrelsens förvaltning och distriktets räkenskaper, vilka avslutas för kalenderår, granskas av två 
revisorer vilka jämte två personliga ersättare utsetts på ordinarie distriktsstämma. Revisorerna 
liksom ersättarna utses för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år.  
Revisorerna skall alltid äga tillgång till distriktets räkenskaper och handlingar. Efter granskning 
av räkenskaperna skall revisorerna senast 4 veckor före distriktsstämman avge 
revisionsberättelse. 
 
 

§ 7.  Valnämnd 
För att förbereda val av styrelseledamöter, ersättare och revisorer väljer distriktsstämman en 
valnämnd bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande, samt två ersättare. 
Ledamöter och ersättare i valnämnden får icke tillhöra distriktsstyrelsen. Valnämndens förslag 
sänds ut tillsamman med kallelsen till distriktsstämman. 
 
 

§ 8.  Distriktsstämma 
Distriktets verksamhetsår motsvarar kalenderår. Ordinarie distriktsstämma hålls årligen senast 
i april månad på plats och tid som bestäms av styrelsen. 
Styrelsen skall, då särskild anledning föreligger eller då revisorerna eller minst en tiondel av 
distriktets medlemmar skriftligen gör framställan om detta till styrelsen, kalla till extra 
distriktsstämma.  
Skriftlig kallelse skall sändas till medlemmarna senast en månad före distriktsstämman och 
innehålla de viktigare ärenden som skall behandlas. 
Motioner som skall behandlas vid ordinarie distriktsstämma lämnas till styrelsen två månader 
före distriktsstämman. 
 
Vid ordinarie distriktsstämma skall följande ärenden förekomma: 
1. Fråga om distriktsstämmans stadgeenliga utlysande. 
2. Val av 
a) ordförande och sekreterare för distriktsstämman 
b) två protokolljusterare tillika röstkontrollanter att jämte ordföranden justera                

protokollet 
3. Styrelsens berättelse 
4. Revisorernas berättelse 
5. Fastställande av balans -och resultaträkning  
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
7. Arvoden till distriktsstyrelsen och revisorer 
8. Motioner 
9. Val av 
 a)  ordförande och övriga ledamöter i styrelsen 
 b)  ersättare 
 c)  revisor 
 d)  revisorsersättare 

e) ledamöter i valnämnden 
f) ersättare i valnämnden 

Beslut vid distriktsstämman fattas genom enkel majoritet, utom i de fall som behandlas i §10. 
Vid lika röstetal har distriktsstämmans ordförande utslagsröst, utom vid val, då avgörande sker 
genom lottning. 
 



 
 
 
§ 9. Stadgeändring 

Stadgarna följer Riksförbundet Sveriges Konstföreningars stadgar. Beslut om ändring av dessa 
stadgar fattas av två på varandra följande distriktsstämmor, varav den ena skall vara ordinarie.  

 
 
§ 10. Upplösning 

Beslut om distriktets upplösning fattas av två på varandra följande distriktsstämmor, varav den 
ena skall vara ordinarie. För beslutets giltighet behövs minst tvåtredjedels majoritet av 
samtliga närvarande medlemmar.  
Den behållning som kan uppstå sedan tillgångarna avyttrats och skulderna betalats skall 
användas till ändamål som kan främja förbundets syften efter beslut vid den sista 
distriktsstämma där upplösning beslutats. Beslutet fastställes av Riksförbundet Sveriges 
Konstföreningars förbundsstyrelse. 
 
 

 
 


