STADGAR FÖR GRAFFITIFRÄMJANDET

Inledande bestämmelser
1§
Graffitifrämjandet är en självständig juridisk person.
2§
Föreningens organ är:
1. Årsmöte
2. Styrelse
3. Valberedning
4. Revisor

Ändamål
3§
Graffitifrämjandet skall arbeta för att främja graffiti och närliggande konstnärliga uttryck.
Graffitifrämjandet skall arbeta för ett nationellt och internationellt utbyte mellan konstnärer
och publik.
Graffitifrämjandet skall verka för stöd och förnyelse av konsten, såväl kvalitativt som
kvantitativt.
Graffitifrämjandet värnar om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

Demokrati
4§
Föreningen ska präglas av ett demokratiskt arbetssätt som ger möjlighet till inflytande för
varje medlem. Medlemmarnas inflytande över föreningen kommer ytterst till uttryck via
årsmötet, föreningens högsta beslutande organ, där varje medlem har en röst.

Medlemskap
5§
Rätt till medlemskap äger enskilda personer, förening, sammanslutning, institution, skola,
företag med flera samt kommun.
6§

Enskilda och övriga medlemmar erlägger en medlemsavgift, vars storlek fastställs av
ordinarie eller extra årsmöte.
7§
Medlem, som uppträder så att den skadar föreningens intressen kan uteslutas av styrelsen.
Den som uteslutits är avstängd, tills dess att styrelsen beslutar annorlunda. Den som har
uteslutits har rätt att väcka frågan om att häva uteslutningen, men är inte medlem under
mellanperioden.

Årsmötet
8§
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
9§
Årsmötet består av de enskilda medlemmarna, ett röstberättigat ombud för varje
medlemsorganisation, institution, skola, företag osv., kommunen samt styrelsens ledamöter.
Styrelsens ledamöter har samma befogenheter som de röstberättigade medlemmarna och
ombuden, utom i fråga om ansvarsfrihet där de endast har yttrande- och förslagsrätt.
10 §
Ordinarie årsmöte hålls på tid och plats som fastställs av styrelsen, dock senast före maj
månads utgång.
Extra årsmöte ska inkallas om styrelsen finner det påkallat eller om minst 1/5 av
medlemmarna begär det. Ett sådant extra årsmöte skall hållas senast två månader efter att
styrelsen fått begäran därom.
11 §
Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte ska av styrelsen utsändas till medlemmarna senast en
månad före årsmötet.
12 §
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden avhandlas:
a) Årsmötets behöriga utlysande
b) Fastställande av röstlängd
c) Val av mötesordförande, mötessekreterare, samt justerare
d) Styrelsens verksamhetsberättelse
e) Revisionsberättelse
f) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
g) Fastställande av medlemsavgift i enlighet med 6 §
h) Verksamhetsplan
i) Val av ordförande
j) Val av kassör
k) Val av övriga styrelseledamöter och ev. ersättare
l) Val av revisor
m) Val av valberedning
n) Ev. propositioner och motioner
o) Övriga frågor

13 §
Varje närvarande medlem har en röst. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av
tjänstgörande årsmötesordföranden, om denna är röstberättigad. I annat fall avgör lotten.
Omröstning sker öppet. Vid val är omröstningen sluten om så begärs. Vid val ska i händelse
av lika röstetal lotten avgöra.
14 §
Dagordning och övriga handlingar till årsmötet ska hållas tillgängliga för medlemmarna
senast en vecka före årsmötet.
15 §
Motion till årsmötet kan väckas av medlem. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast två
veckor före årsmötet.

Styrelsen m.m.
16 §
Styrelsen leder föreningens verksamhet. Styrelsen utser firmatecknare.
17 §
Årsmötet väljer bland föreningens medlemmar ordförande, kassör och minst tre
styrelseledamöter. Uppdraget är 1-2 år individuellt för ordföranden och övriga
styrelseledamöter. Periodens längd föreslås av valberedningen och fastslås av årsmötet.
Styrelsen utser inom sig sekreterare.

Valberedning
18 §
För styrelse- och övriga val, som nästkommande årsmöte har att förrätta, ska ordinarie
årsmöte utse en valberedning bestående av minst två medlemmar. En av valberedningens
förslag till ledamöter ska av årsmötet utses till ordförande.

Räkenskaper och revisorer
19 §
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet en revisor för tiden
intill nästkommande årsmöte.
Föreningens räkenskaper avslutas per den 31 december och ska, tillsammans med styrelsens
protokoll överlämnas till revisorn senast den 1 mars.

Ändring av stadgarna
20 §
För ändring av dessa stadgar fordras beslut av ordinarie eller extra årsmöte. Beslut om ändring
av stadgarna är giltigt med minst 2/3 av antalet röster.

Upplösning
21 §
För upplösning av föreningen fordras beslut av två årsmöten med minst 2/3 av antalet röster.
Inför upplösning av föreningen skall styrelsen ge förslag till mötet om hur föreningens
tillgångar skall disponeras. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels hur
föreningens tillgångar skall disponeras, dels var den upplösta föreningens handlingar med
mera skall arkiveras.

