STADGAR
BROR HJORTHFÖRENINGEN
Antagna och fastställda
vid Årsmöte 2021-03-31 och
föreningsmöte 2021-11-25.

BROR HJORTHFÖRENINGEN

STADGAR

§1

Namn

Föreningens namn är Bror Hjorthföreningen, härefter kallad Föreningen.
Dess säte är Uppsala. Föreningens verksamhetsår är kalenderår.
§2

Ändamål

Föreningens ändamål är:
- att väcka och utveckla intresset och förståelsen för Bror Hjorths konst
och gärning samt bidra till att Bror Hjorths Hus i Uppsala fungerar
som en mötesplats för enskilda och grupper
- att stödja verksamhet i Bror Hjorths Hus som kan skapa förståelse och
intresse även för andra konstnärers konst, deras strävan, villkor, arbetssätt och arbetsförhållanden
- att verka för att miljön i Bror Hjorths Hus bevaras
- att stödja konstpedagogiskt utvecklingsarbete i Bror Hjorths anda
- att främja forskning om Bror Hjorths konst
- att betona betydelsen av sambandet mellan konst, liv och samhälle.
§3

Upphovsrätt

Det åligger Föreningen
- att i samklang med sina mål och donatorns, Margareta Hjorth, intentioner bevaka Föreningens del av upphovsrätten till Bror Hjorths konst.
§4

Medlemskap
Medlem i Föreningen är den som betalar fastställd årsavgift, samt av
Föreningen utsedda hedersmedlemmar och de som erhållit medlemskap i gåva.

§5

Kallelse till årsmöte

Årsmöte skall äga rum senast under mars månad.
Kallelse utfärdas minst 14 dagar i förväg.
§6

Årsmöte
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma
1.		 Upprop och anteckning av närvarande
2. 		 Val av ordförande att leda mötets förhandlingar
3.		 Val av sekreterare
4. 		 Val av protokolljusterare
5. 		 Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning
6. 		 Styrelsens årsberättelse
7. 		 Revisorernas årsberättelse
8. 		 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. 		 Fastställande av årsavgift
10. Stadgeenliga val
11. Av styrelsen väckta förslag
12. Av enskilda medlemmar väckta förslag

§7

Föreningsmöte
Föreningsmöte sker på kallelse av styrelsen eller då minst fem
medlemmar så kräver i framställning till ordföranden.

§8

Kallelse till föreningsmöte

Kallelse till föreningsmöte skall ske minst fem dagar före mötet.
Vid kallelse skall angivas de ärenden som skall behandlas.
§9

Omröstning
Vid årsmöte och övriga möten sker omröstning öppet.
Val skall dock ske med slutna sedlar om någon så begär.
Vid öppen omröstning beslutas genom enkel majoritet. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid val med slutna sedlar beslutas genom relativ majoritet. Vid lika röstetal vid val avgör lotten.

§10 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande samt sex ledamöter.
Ordföranden utses årligen av årsmötet.
Övriga ledamöter utses för en tid av två år.
Årsmötet utser årligen tre av styrelseledamöterna.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga funktionärer som anses behövliga. Om styrelsen så finner lämpligt
kan den inom sig utse ett arbetsutskott med ansvar inför styrelsen.
§11 Beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande..
§12 Revisorer

Årsmötet utser två revisorer och en revisorssuppleant.
§13 Valberedning

Årsmötet utser en valberedning som har till uppgift att förbereda val av
ordförande, styrelseledamöter och revisorer. Den består av tre ledamöter
varav en utses till sammankallande. Valberedningen utses för ett år.
§14 Protokoll

Vid möte liksom vid styrelsesammanträde skall protokoll föras.
§15 Stadgeändring och upplösning av Föreningen

För ändring av stadgarna fordras beslut av två möten, därav ett årsmöte.
För upplösning av Föreningen fordras beslut vid två årsmöten.
Besluten skall biträdas av minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade medlemmar.
Efter revisorernas godkännande av Föreningens räkenskaper skall vid
upplösning Föreningens tillgångar tillskiftas Bror Hjorthstiftelsen.

Dessa stadgar för Bror Hjorthföreningen har antagits och fastställts
den 25 /11 2021.

