
LUNDS KONSTHALLS VÄNNER

Förslag till reviderade stadgar för Lunds Konsthalls Vänner vid årsmöte  2023. 
Har behandlats en första gång vid årsmöte 2022

Föreslagna ändringar i kursiv stil.

§ 1  Lunds Konsthalls Vänner är en ideell förening med syfte att stödja Lunds Konsthalls verksamhet, 
samt sprida kunskap och engagemang för samtidskonsten. Föreningen har sitt säte i Lund.

§ 2  Medlem är var och en som accepterar föreningens stadgar och som erlagt medlemsavgift. 
Årsmötet kan besluta välja person som gjort föreningen eller konsthallen stora tjänster till 
hedersmedlem. 

§ 3 Juridisk person (företag eller institution) kan genom att erlägga en förhöjd, av styrelsen fastställd 
årsavgift, bli företagsmedlem i föreningen. Förslag: § 3 stryks

§ 4  Årsmöte hålls före april månads utgång. Kallelse med föredragningslista ska utgå till samtliga 
medlemmar senast tre veckor före årsmötet. Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk 
berättelse, revisorernas berättelse samt valberedningens förslag ska finnas tillgängligt på 
Konsthallens kansli senast en vecka före årsmötet. 
Förslag från enskilda medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet. 

§ 5  Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
- Styrelsens verksamhetsberättelse
- Ekonomisk berättelse
- Revisorernas berättelse
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- Fastställande av årsavgifter för nästkommande år
- Val av föreningens ordförande för en tid av ett år
- Val av ledamöter i styrelsen
- Val av revisor för en tid av ett år *  (Förslag: asterix stryks)
- Val av revisorssuppleant för en tid av ett år *  (Förslag: asterix stryks)
- Val av valberedning för en tid av ett år
- Eventuellt val av hedersledamöter
- Förslag från styrelsen
- Förslag från enskilda medlemmar

§ 6  Styrelsen ska bestå av högst sex ledamöter utöver ordföranden. Ledamöterna väljs på två år på 
sådant sätt att val till hälften av platserna sker varje år. Möjlighet till omval.  Förslag: sista meningen 
stryks.
Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare samt övriga funktioner som behövs för föreningens 
verksamhet.  Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande.

§ 7  Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen beslutar utse.



§ 8  Valberedningen består av tre ledamöter som väljs på ett år. Förslag: kursiverad text stryks.   

§ 9  Beslut om ändring av dessa stadgar, eller en upplösning av föreningen, ska fattas vid två 
allmänna föreningsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte.

 Ändrat från två revisorer och två revisorssuppleanter vid ordinarie årsmöten 2008 och 2009.
Förslag: hela meningen stryks.


