Stadgar för Ateljékollektivet Designformation ideell
förening
§ 1 Föreningens firma är Ateljékollektivet Designformation ideell förening
§ 2 Föreningen är ett samverkansprojekt och ska vara en plattform för konst- och
kulturutövande, främst inom det textila området, i syfte att stärka kulturens plats i
samhället. Föreningen skall härvid fokusera på dagens krav och framtidens utmaningar.
Föreningen skall främst bedriva verksamhet i Göteborgsregionen med omnejd och dess
mål är att vara en naturlig del av konst- och kulturlivet. Ett särskilt mål på det
individuella planet är att inspirera till utbildning, företagande och entreprenörskap och
utveckla individers möjligheter i konst- och kulturlivet. Föreningens nyckelord är
konsthantverk, textil, design, konst, skapande, kreativitet, tillgänglighet.
§ 3 A Rätten till medlemskap tillkommer fysisk och juridisk person. Juridiska personer
deltar i föreningen på samma villkor som fysiska. Juridiska personer ska utse fysiska
personer att representera sig. Endast fysisk person är valbar. Medlem ska inom tid och
på sätt som styrelsen anger erlägga beslutad medlemsavgift. Om så ej sker ska
medlemskapet anses förverkat.
§ 3 B Medlemskap erhålles i samförstånd sedan gällande medlemsavgift erlagts och
beviljas av styrelsen.
För att arbeta i lokalen krävs även att medlem erlägger gällande inträdesavgift samt
undertecknande av respektavtal.
För hyra av gästplats eller fast arbetsplats skall även ett kompanjonavtal undertecknas.
§ 3 C Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller avsiktligt skadar föreningen kan
av styrelsen uteslutas ur föreningen. Vederbörande äger närvaro och yttranderätt när
ärendet behandlas av styrelsen. Om medlem så önskar skall frågan prövas på stämma.
En av styrelsens beslutad uteslutning träder i kraft omedelbart. Beslutet ska redovisas
för nästa ordinarie stämma. Medlem som utesluts eller utträder äger ingen rätt att få
tillbaka erlagd medlemsavgift eller inträdesavgift.
§ 4A Årsmöte hålls senast den 31 mars. Medlemmarna kallas skriftligen eller via e-post
två veckor före årsmötet.
§ 4B På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av årsmötets ordförande och sekreterare
2. Val av justerare tillika rösträknare
3. Fastställande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Prövning om mötet är stadgeenligt utlyst
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Behandling och beslut i anledning av styrelsens verksamhetsberättelse
med resultat- och balansräkning
8. Revisorns berättelse
9. Fastställelse av resultat- och balansräkningar
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
11. Fastställande av arvode till revisor
12. Fastställande av medlemsavgifter
13. Behandling av inkomna motioner jämte förslag till beslut från styrelsen
samt beslut i anledning härav
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av revisor
16. Val av valberedning bestående av en person jämte suppleant för denne
17. Övriga ärenden

§ 5A Styrelsen består av lägst två (2) och högst sex (6) ordinarie ledamöter. Hälften av
styrelsemedlemmarna nyväljes vid varje årsmöte att sitta i styrelsen i två år. Två
tredjedelar (2/3) av ledamöterna skall närvara för att styrelsen skall vara beslutsmässig.
Två tredjedels (2/3) majoritet. Styrelsens säte är Göteborg.
§ 5B Årsmötet utser ordförande samt övriga styrelseledamöter.
§ 6 Räkenskapsåret är från den 1/1 till den 31/12.
§ 7 Extra föreningsstämma hålles då föreningens styrelse, revisor eller minst två
femtedelar av medlemsantalet så önskar.
§ 8 Stadgeändring - med undantag av denna paragraf - beslutas med 2/3 majoritet av
två på varandra följande årsmöten eller föreningssammanträden med minst en månads
mellanrum. Förslag till stadgeändring kan endast tas upp till behandling på en stämma
om den väcks i form av proposition eller motion. Motionstid 4 (fyra) veckor. Ändring av
denna paragraf kan endast beslutas av två på varandra följande ordinarie stämmor med
¾ majoritet på vardera stämma.
§ 9 Styrelsen har i uppgift att förvalta och vårda föreningens tillgångar. Att samordna
och leda föreningens verksamhet.
Styrelsen verkställer av föreningen fattade beslut och tar egna initiativ om t ex:
a) upprättar normer för avgifter och verksamhet
b) ansvarar inför medlemmarna för verksamhetens ekonomiska förvaltning
c) beslutar om firmatecknare
§ 10 Medlem kan begära utträde ur föreningen men medlemsavgiften kan inte återfås.
Vid önskat återinträde lämnas ny medlemsansökan in, och ny medlemsavgift erlägges
om medlemskap beviljas på nytt.
§11 Föreningen kan upplösas om 3/4 av medlemmarna så önskar. Eventuella tillgångar
fördelas efter samråd med ekonomiska intressenter och anslagsgivande myndigheter.
§ 12 Adress:
Ateljékollektivet Designformation
Riksdalersgatan 17
414 81 Göteborg
§ 13 En ny medlem betalar en inträdesavgift som beslutas av årsmötet.

Stadgarna ändrade senast tisdag 16 november 2010

