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Stadgar för föreningen Konstepidemin fastställda vid årsmötet 2013-05-21*
Föreningens ändamål
§1 Föreningens namn är Föreningens Konstepidemin. Föreningen är en ideell organisation som
bedriver sin verksamhet i det gamla epidemisjukhuset i Göteborg, ägt av Göteborgs kommun.
Verksamheten är inte att betrakta som näringsverksamhet.
Föreningens ändamål är att skapa ett tvärkulturellt centrum med internationell anknytning i
Göteborg. Föreningen upplåter arbetslokaler till skapande konstnärer av skilda kategorier och
arrangerar aktiviteter för en kulturintresserad allmänhet. Denna publika verksamhet planeras
och genomförs med hjälp av ett antal arbetsgrupper inom föreningen. För dessa arbetsgruppers
verksamhet finns särskilda riktlinjer.
Medlemskap
§2 Styrelsen fattar på förslag av ateljégruppen beslut om uthyrning av ateljéer vars hyresgäster
därmed blir medlemmar i föreningen.
Urvalet av hyresgäster styrs i första hand av konstnärlig kvalitet tillsammans med dokumenterat
själv-ständigt konstnärskap. Medlem förväntas ha sin huvudsakliga verksamhet på Konstepidemin
och aktivt använda sin lokal samt engagera sig i föreningsarbetet, bl.a. i styrelsen eller i någon av
föreningens arbetsgrupper.
Medlem som underlåter att betala hyra kan av styrelsen sägas upp från sin ateljé och uteslutas ur
föreningen.
Ateljéhyra
§3 Ateljéhyran fastställs av styrelsen. Medlemmarna skall informeras i god tid före ändringar av
hyran.
Styrelse
§4 Föreningens styrelse väljs av årsmötet och skall bestå av högst 9 ledamöter och 2 suppleanter.
Personer som inte är medlemmar i föreningen kan väljas till ledamöter i styrelsen. Det skall
eftersträvas att medlemmarnas representanter är i majoritet i styrelsen.
Styrelsen har ansvaret för verksamheten inför medlemmarna. Ordförande och övriga ledamöter
väljs av ordinarie årsmöte för två år i sänder. Styrelsens ledamöter avgår växelvis. Sålunda väljs
ordföranden samt 4 ledamöter det ena året och 4 ledamöter det andra året.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.
På kallelse av ordföranden sammanträder styrelse. Styrelsen kan fatta beslut då minst 4 ledamöter
är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsrösten.
Styrelsen skall varje år till årsmötet avge årsredovisning med förvaltningsberättelse, resultat och
balansräkning samt verksamhetsberättelse.
Föreningens firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av den eller de som styrelsen utser därtill.

2 (3)

§ 5 Styrelsen skall vid sitt konstituerande sammanträde årligen fastställa en särskild arbetsordning
för sitt arbete. Denna skall upprättas i enlighet med aktiebolagslagen kap. 8 § 6 och andra tillämpliga delar i aktiebolagslagen.
Räkenskapsår och verksamhetsår
§ 6 Kalenderår utgör föreningens räkenskapsår. Verksamhetsåret är perioden mellan två årsmöten.
Revision
§ 7 För granskning av styrelsens förvaltning utses årligen på årsmötet en auktoriserad revisor samt
minst en lekmannarevisor med en suppleant, som är medlemmar.
Föreningens årsredovisning tillsammans med räkenskaper, verksamhetsberättelse och protokoll
skall senast en månad före årsmötet överlämnas till de utsedda revisorerna.
Årsmöte
§ 8 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Kallelse skall vara medlemmarna tillhanda
senast två veckor före årsmötet. Ordinarie årsmöte skall hållas senast under maj månad. Kallelsen
skall inne-fatta information om var och när årsmötet ska hållas, var årsredovisning, verksamhetsberättelse och alla andra underlag till viktigare beslut kan inhämtas samt dagordning.
Årsredovisningen skall innehålla uppgifter om arbetsgruppernas sammansättning och verksamhet.
Medlem som önskar uppta särskild fråga till behandling av ordinarie årsmöte skall senast under
mars månad skriftligen anmäla ärendet till styrelsen.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av mötesordförande och sekreterare.
2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
3. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
4. Godkännande av dagordning
5. Föredragande av verksamhetsberättelse.
6. Behandling av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
9. Val av ordförande för aktuell tidsperiod (se §4).
10. Val av styrelseledamöter för aktuell tidsperiod (se §4).
11. Val av revisorer och suppleant för ett år.
12. Val av valberedning med tre ledamöter varav en sammankallande.
13. Övriga på föredragningslistan upptagna ärenden.
Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen och skall också utlysas om minst en fjärdedel av medlemmarna begär det. Rösträtt utövas av medlem personligen vid årsmöte. Varje medlem äger en röst.
Omröstningen skall vara öppen såvida inte medlem påyrkar sluten votering. Beslut fattas genom
enkel majoritet. Justeringspersonerna skall fungera som rösträknare. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsrösten.
Stadgeändring
§9 Beslut om ändring eller antagande av dessa stadgar fattas av årsmöte. Förslag om ändring skall
anges i kallelse till årsmöte. Beslutet skall fattas enhälligt eller vid ett extra årsmöte efter det ordinarie då ändringsförslagen behandlats.
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Upplösning av föreningen
§10 Beslut om upplösning av föreningen behandlas av två årsmöten i följd varav ett måste vara
ett ordinarie årsmöte.
Konstepidemins Vänner
§11 Konstepidemins Vänner består av personer som vill stödja Konstepidemins verksamhet.
Enskilda personer, organisationer och företag kan vara medlemmar.
Konstepidemins styrelse utser sammankallande i Vännerna och fastställer medlemsavgiften.
Verksamheten skall vara självfinansierad och eventuella överskott tillfalla Konstepidemin.
Vännernas skall en månad före Konstepidemins årsmöte överlämna en årsredovisning till
Konstepidemins styrelse och till revisorerna.
Styrelsen kan utse hedersmedlem i Vännerna.
----------* Tidigare stadgar fastställdes 1986 och 1993 och 2004

