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Stadgar

Stadgarna fastställdes vid ett årsmöte den 28 april 2019. Sista revision 1 mars 2020.

§1 Namn 
Vår förenings namn är KonstAnten. 

§2 Ändamål 
KonstAnten är ett nätverk av konstnärer i området runt sjön Anten, vars mål är att skapa bättre 
förutsättningar för konstens spridning, stimulera intresset för konst och kultur samt sprida 
kunskap om konstnärer verksamma i området. konstAnten har som mål att årligen arrangera 
en konstrunda och att söka samarbete med andra aktörer inom området. Föreningen är 
obunden i ideologiskt, religiöst och politiskt hänseende. 

§3 Medlemskap 
Medlem kan den bli som uppfyller våra kriterier : 
- Konstnären är boende innanför området för KonstAnten eller har på annat sätt anknytning 
till området. 
- Konstnären har fått godkänt på sin ansökan om medlemskap. Minimum 4 valda verk lämnas 
in för bedömning. Ansökan bedöms av närvarande medlemmar vid ett föreningsmöte. 
- Personer som söker medlemsskap i KonstAnten och som har eftergymnasial konstnärlig 
utbildning behöver inte visa upp sina verk för att godkännas som medlemmar.
- Medlem deltar aktivt i föreningsarbetet. Om konstnären inte varit aktiv i föreningen på tre år  
kan medlemskapet upphöra. 

§4 Medlemsavgift 
KonstAnten strävar efter att medlemskapet samt deltagande i konstrundan ska vara avgiftsfritt 
för medlemmarna genom att söka samarbete med näringslivet. En avgift för medlemskap och 
en särskild avgift för deltagande i konstrundan kan vid behov fastställs vid årsmöten. Avgiften 
bestäms då utifrån av styrelsen uppskattad kostnad för att täcka föreningens fasta kostnader 
och löpande utgifter för aktuellt verksamhetsår. 

§5 Verksamhetsår 
Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. 

§6 Verksamhetens organisation 
Verksamheten drivs ideellt av medlemmarna och leds av en styrelse. Föreningens beslutande 
organ är dess medlemsmöten och styrelsen förbereder samt kallar till dessa möten. Ett av 
dessa möten skall vara årsmöte. Styrelsen skall minst bestå av ordförande,  kassör och en 
sekreterare. Styrelsen väljs vid årsmötet och konstituerar sig omedelbart efter årsmötet. 
Styrelsen väljs på ett år. 



§7 Medlemsmöten 
Kallelse till medlemsmöte skall nå medlemmarna minst två veckor i förväg. Dagordning 
utsändes via e-post före mötet. Medlemsmöte är beslutför när minst tre medlemmar är 
närvarande. Varje medlem har vid omröstning en röst. Den mening, som närvarande 
medlemmarnas majoritet har, gäller. Protokoll ska föras vid alla medlemsmöten. 

§8 Styrelsens uppgifter 
Styrelsen ansvarar för föreningens tillgångar enligt på årsmötet beslutad budget. Ordförande 
och kassör är var för sig KonstAntens firmatecknare. Styrelsen ansvarar för att förbereda 
ärenden inför medlemsmöten samt kalla till medlemsmöten. Styrelsen ansvarar för att 
förbereda årsmöte samt kalla till årsmöte. 

§9 Stadgeändring 
För att ändra i stadgarna behöver förändringarna godkännas vid två medlemsmöten.

§10 Årsmötet 
Årsmötet skall hållas innan mars månads utgång. Personlig kallelse med utsändes via e-post 
senast tre veckor före årsmötet. Medlemmars förslag till punkter på dagordningen ska ha 
inkommit styrelsen senast två veckor före mötet. Dagordning utsändes via e-post senast en 
vecka före årsmötet. Årsmötet väljer styrelse samt föreslår årsarbetsplan. 

Följande dagordning skall tillämpas vid årsmötet: 
- Val av justeringsmän för årsmötet 
- Godkännande av kallelse till årsmötet 
- Godkännande av dagordningen 
- Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
- Föredragning av verksamhetsberättelsen 
- Föredragning av kassarapport och revisionsberättelse 
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
- Val av KonstAntens styrelseledamöter 
- Val av valberedning 
- Val av revisor för ett år 
- Övriga ärenden 

– Mötets avslutande
–

§11 Konstrundan 
Föreningen har som mål är att arrangera en konstrunda första helgen i september varje år med 
en samlingsutställning där alla deltagande konstnärer finns representerade. Medlemmar i 
KonstAnten visar konst i öppen ateljé eller motsvarande för ändamålet lämplig plats inom 
området runt sjön Anten. 

Beslut om att konstrundan ska genomföras tas på årsmötet aktuellt verksamhetsår. Lokal för 
samlingsutställningen bör beslutas om på årsmötet aktuellt verksamhetsår. Föreningen strävar 
efter att arbetet och beslut som rör konstrundan avklaras på årsmötet och ytterligare 3st 
medlemsmöten per år varav ett möte hålls på hösten efter att konstrundan arrangerats.



Medlemmar kan välja att endast delta i samlingsutställningen. Medlemmar kan bjuda in 
gästande konstnärer som inte är medlemmar av föreningen till sin personliga utställning. 
Föreningen kan besluta om att låta gästande konstnärer som inte är medlemmar delta i 
konstrundan för att bredda utbudet till konstrundans besökare. 

§12 Medverkan i konstrundan 
Konstnär som medverkar i konstrundan med personlig utställning förbinder sig att hålla öppet 
på de tider som annonserats för konstrundan. Konstnären ansvarar för sin utställningsplats 
under konstrundans öppettider.

Medlemmarna ska meddela styrelsen om deltagande eller icke deltagande i konstrundan 
senast en vecka före årsmötet året för aktuell konstrunda. Deltagare ska meddela om den har 
öppen atelje eller enbart önskar delta i samlingsutställningen. Deltagare kan ändra sitt besked 
om deltagande om skäl föreligger.

Konstnärer som deltar i konstrundan förväntas närvara vid årsmötet. Om deltagare inte har 
möjlighet att närvara ska detta meddelas styrelsen. Medlemmar i KonstAnten förväntas 
hjälpas åt med det arbete som krävs för att genomföra konstrundan, var och en efter sin 
förmåga.

Deltagande konstnärer ska skicka bilder på sin konst och annan information som ska användas 
i marknadsföringen till ansvariga för marknadsföringen på annonserad tidpunkt, vanligen 
senast 1 april. Deltagande konstnärer lämnar in verk till samlingsutställningen på annonserad 
tidpunkt. Gästande konstnärer som bjuds in till en medlems personliga utställning ska 
meddelas styrelsen senast 1 april. 

§ 13 Föreningens upplösning 
KonstAntens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande 
föreningsmöten, varav ett årsmöte. Innestående tillgångar skall överlåtas till andra 
verksamheter som främjar KonstAntens målsättningar.


