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S T A D G A R
för
Sällskapet Tore Kurlbergs Vänner

antagna vid konstituerande möte den 9 februari 2003
§ 1
Ändamål

§ 2
Medlemskap

Sällskapet har till ändamål att verka för bevarandet
av minnet efter konstnären Tore Kurlberg. I detta
syfte skall Sällskapet arbeta för att göra Tore
Kurlberg och hans konst känd samt att stödja arbetet
i stiftelserna Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond
och Tore Kurlbergs Efterlämnade Konstskatt.

Medlemskap i Sällskapet kan erhållas av fysiska och
juridiska personer genom erläggande av fastställd
årsavgift.
Vid val och beslut vid ordinarie eller extra föreningsstämma har varje medlem en röst.

§ 3
Styrelse

Till att leda Sällskapet och att svara för dess löpande angelägenheter, skall en styrelse, bestående
av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör,
samt högst tre övriga ledamöter, utses, första gången vid Sällskapets konstituering av Sällskapets
stiftare på ett år, därefter av dess ordinarie föreningsstämma på två år, varvid dock vid första ordinarie föreningsstämma vice ordförande, kassör och
två övriga ledamöter skall utses på ett år.
Styrelsen, vars ledamöter vid beslut har en röst
vardera, är beslutsför då ordföranden eller vice
ordföranden samt minst två ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal har ordföranden, eller i ordförandens frånvaro, vice ordföranden utslagsröst.
Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott samt till
sig adjungera person utanför styrelsen för särskilt
uppdrag.
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Om befattningshavare, som utsetts vid Sällskapets
konstituering eller vid ordinarie föreningsstämma,
avgår ur styrelsen under löpande verksamhetsår,
skall styrelsen inom sig utse ny befattningshavare
för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma.
Om antalet styrelseledamöter under löpande verksamhetsår skulle nedgå i antal, så att styrelsen inte
längre är beslutsför, skall kvarvarande styrelseledamöter utse ersättare för tiden fram till nästa
ordinarie föreningsstämma.
För granskning av styrelsens förvaltning av Sällskapet skall utses en revisor och en revisorssuppleant, första gången vid Sällskapets konstituering
av Sällskapets stiftare på ett år, därefter av dess
ordinarie föreningsstämma på ett år.
För lämnande av förslag vid ordinarie föreningsstämma på styrelseledamöter samt revisor och revisorsuppleant, skall utses en valberedning på högst tre
personer, första gången vid Sällskapets konstituering av Sällskapets stiftare på ett år, därefter av
dess ordinarie föreningsstämma på ett år.
Endast medlem får väljas som ledamot i styrelsen,
som revisor eller revisorssuppleant eller som medlem
i valberedningen.
§ 4
Verksamhetsår

§ 5
Verksamhetsberättelse

§ 6
Ordinarie föreningsstämma

Sällskapets verksamhetsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

Vid Sällskapets ordinarie föreningsstämma skall styrelsen redovisa sin förvaltning av Sällskapet i en
verksamhetsberättelse. Denna skall omfatta en redogörelse av viktiga händelser under året samt resultat- och balansräkning.

Ordinarie föreningsstämma skall hållas en gång per
år i februari månad på plats, som bestämmes av styrelsen. Kallelse till ordinarie föreningsstämma
skall genom styrelsens försorg skickas ut till medlemmarna i Sällskapet minst tre veckor i förväg.
Till ordinarie föreningsstämma kan styrelsen även
bjuda in icke medlemmar.

3/4

På ordinarie föreningsstämma skall beslut tas i följande frågor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
§ 7
Extra föreningsstämma

§ 8
Stadgeändringar

Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
Val av justerare av stämmoprotokollet.
Fråga om stämman utlysts enligt stadgarna.
Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna
året.
Revisorns berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av årsredovisningen för det gångna
verksamhetsåret.
Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året.
Beslut om antal styrelseledamöter för den kommande tvåårsperioden.
Val av styrelseledamöter enligt § 3.
Val av revisor och revisorssuppleant enligt § 3.
Val av valberedning enligt § 3.
Beslut om årsavgift.
Beslut i eventuella andra frågor väckta av medlemmar före den ordinarie föreningsstämman.
Övriga frågor.

För behandling av brådskande fråga av särskild vikt
för Sällskapet har styrelsen rätt att utlysa extra
föreningsstämma. Kallelse till extra föreningsstämma
skall genom styrelsens försorg skickas ut till medlemmarna i Sällskapet minst en vecka i förväg.

Beslut om ändringar av Sällskapets stadgar kan antas
med enkel majoritet vid ordinarie eller extra föreningsstämma.
Förslag till ändring av Sällskapets stadgar skall
lämnas till styrelsen i så god tid att förslaget
dels kan behandlas av styrelsen, dels att eventuellt
yttrande från styrelsen kan bifogas med kallelsen
till stämman.

§ 9
Upplösning av
sällskapet

Beslut om upplösning av Sällskapet kan tas på ordinarie eller extra föreningsstämma.
Föslag om upplösning av Sällskapet skall lämnas till
styrelsen i så god tid att förslaget dels kan behandlas av styrelsen, dels att eventuellt yttrande
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från styrelsen kan bifogas med kallelsen till stämman.
För beslut om upplösning av Sällskapet krävs minst
tre fjärdedels majoritet och att minst hälften av
Sällskapets medlemmar är närvarande vid beslutet.
Vid upplösning av Sällskapet skall Sällskapets tillgångar tillfalla Stiftelsen Tore och Märta Kurlbergs
Minnesfond.

