Stadgar för
Föreningen Forum för Utställare
§1

Föreningen skall vara ett forum för debatt kring och utveckling av
utställningsmediet. Föreningen skall bedriva sin verksamhet i första
hand på nationell basis, men också främja internationella kontakter
på utställningsområdet.

§2

Föreningen vänder sig till alla som på olika sätt arbetar med
utställningar – för utbyte av idéer och erfarenheter av
utställningsproduktion.

§3

Ansökan om medlemskap skall göras hos styrelsen som äger rätt att
fatta beslut härom. Medlem erlägger en årsavgift vars storlek
fastställs vid årsmötet efter förslag av styrelsen.

§4

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse. Denna skall
bestå av 5 ordinarie ledamöter jämte 2 suppleanter. Alla medlemmar
är valbara till styrelsen.
Föreningen väljer ordförande och 4 ledamöter, jämte 2 suppleanter
på så sätt att två ordinarie och en suppleant väljes vid varje årsmöte
för en tid på två år. Man bör sträva efter att om möjligt – ledamot
kan omväljas endast en gång, avgående ledamot kan omväljas vid en
senare tidpunkt. Ordförande väljs vid vartannat årsmöte för en tid på
två år och kan omväljas endast en gång.
Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två
revisorer, vilka jämte revisorssuppleant utses av årsmötet.

§5

Styrelsen utser inom sig de olika befattningshavarna. Styrelsen äger
vidare att, inom eller utom sig, utse utskott eller enskilda funktionärer
för särskilda uppgifter.
Ordförande och kassör tecknar var för sig föreningens firma.

§6

Styrelsen, som själv bestämmer sin arbetsordning, sammanträder på
ordförandens kallelse eller när två ledamöter så önskar. Styrelsen är
beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande. Vid styrelsens
sammanträden förs protokoll. Vid omröstning gäller flertalets mening.
Vid lika röstetal gäller vid val lottning och i övriga fall ordförandes
mening. Suppleanter äger rätt att närvara vid sammanträdena.

§7

Det åligger styrelsen:
Att enligt föreningens stadgar arbeta för dess syfte.
Att inom och utom sig utföra och fördela föreningens arbetsuppgifter.
Att i olika sammanhang företräda föreningen.
Att till föreningens årsmöte avge berättelse över det gångna årets
verksamhet.
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§9

Föreningen håller årsmöte en gång per år, senast den 15 april.
Kallelse utgår till alla medlemmar senast fyra veckor före årsmötet.
Årsmötet behandlar:
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän
Berättelse över föreningens verksamhet.
Revisorerna berättelse och fråga om ansvarsfrihet för föregående års
förvaltning
Val av styrelseledamöter och suppleanter enl. § 4
Val av två revisorer och en suppleant
Beslut om medlemsavgiftens storlek
Utseende av valberedningen
De ärenden som styrelsen kan ha att underställa föreningen, samt av
föreningens medlemmar väckta förslag, som skriftligen inkommit till
styrelsen två veckor före årsmötet
Föreningen kallas till extra sammankomst när styrelsen finner lämpligt
eller på skriftlig anmodan av minst en tredjedel av medlemmarna för
avgörande av ett angivet ärende. Kallelse till extra sammankomst
utfärdas av styrelsen minst två veckor före sammanträdet.

§ 10 Vid varje föreningssammankomst äger närvarande medlem en röst.
Alla val och ärenden avgörs genom öppen omröstning, såvida inte
någon medlem yrkar på sluten votering. I händelse av lika röstetal
gäller vid val lottning och i övriga fall ordförandens mening.
§ 11 Varje medlem kan väcka förslag om tillägg eller ändring av dessa
stadgar. Skriftligt förslag skall i sådant falla inges till styrelsen och
fördragas vid nästa föreningsmöte. Beslut om tillägg till eller ändring
av stadgarna kräver majoritet med minst 2/3 av de röstande, på två
på varandra följande möten, därav åtminstone ett årsmöte. Minst en
månad skall ha förflutit mellan dess möten.
§ 12 Vi eventuell upplösning av föreningen återgår medlen till respektive
anslagsgivare och övrigt disponeras enligt styrelsens beslut.
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