
Stadgar för Alvikstorpets vänförening (org.nr 802432-5543) 
Antagna vid konstituerande medlemsmöte den 25 november 1998 och ändrade vid 
medlemsmöten den 5 mars/16 april 2008 och 14 april/2 juni 2016. 
 
 
1 § Föreningens firma 
Föreningens firma är Alvikstorpets vänförening. 
 
§ 2 Föreningens ändamål 
Föreningens ändamål är att 
- stödja och verka för att ett gammalt kulturhus fungerar som ett 

kulturcentrum i litet format i Västerort genom att utgöra en träffpunkt för 
människor som själva vill arbeta med färg och form, 

- därmed bidra till att ge kulturen inom färg och form i Västerort en egen 
identitet samt inspirera till utbyte av idéer till ny design i en flexibel och 
öppen verksamhet, i görligaste mån lyhörd för aktuella lokala behov, 

- ge skapande människor en möjlighet att visa och även försälja sina alster,  
- ekonomiskt stödja Alvikstorpets galleri Galleraget så att detta kan drivas 

ideellt i syfte att ordna spännande utställningar och ge såväl unga, ännu 
oetablerade som professionella konstnärer, gärna med Västerortsförankring, 
en chans att visa sina alster utan säljtvång, 

- vid eventuella överskott, sedan vänföreningens och Galleragets utgifter är 
ombesörjda och om vänföreningens styrelse så beslutar, investera i 
upprustning av Alvikstorpet. 

Föreningen bestämmer om verksamheten i Galleraget och är i övrigt rådgivande till 
Alvikstorpet. 
 
§ 3 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. 
 
§ 4 Medlemskap och medlemsavgift 
Medlemskap i föreningen förvärvas genom inbetalning av årsavgift som fastställs 
av årsmötet. 
Föreningens styrelse kan utse hedersledamot. 
 
§ 5 Utställningsavgift 
Utställare, vilken ska vara medlem i föreningen, erlägger utställningsavgift som 
fastställs av årsmötet. 
 
§ 6 Medlemsmöten 
Skriftlig kallelse till medlemsmöte ska delges medlemmarna genom e-post, via 
www.alvikstorpet.se och/eller genom brev till de som så önskar senast tre veckor 
före mötet. 
Vid medlemsmöten har varje medlem i föreningen en röst. Beslut fattas med absolut 
majoritet. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst. Röstning får inte ske 
genom ombud. 
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Årsmöte hålls senast under maj månad.  
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas. 
1. Mötet öppnas 
2. Val av 

a) ordförande för mötet 
b) sekreterare för mötet 

3. Godkännande av dagordning 
4. Prövning av om årsmötet utlysts på rätt sätt 
5. Val av 

a) justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet 
b) två rösträknare 

6. Redogörelse för föregående verksamhetsår i Galleraget respektive 
Alvikstorpet 

7. Årsbokslut avseende vänföreningens verksamhet under samma tid 
8. Revisionsberättelse 
9. Beslut om 

a) fastställande av årsbokslut 
b) ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

10. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen 
11. Val för tiden fram till nästkommande årsmöte av 

a) revisor med ersättare 
b) två valberedare, varav en sammankallande 

12. Kommande verksamhet i Galleraget respektive Alvikstorpet 
13. Fastställande av medlemsavgift och utställningsavgift 
14. Vänföreningens budget 
15. Övriga frågor 
16. Årsmötet avslutas 
 
Extra medlemsmöte hålls när styrelse eller revisor finner det nödvändigt eller när 
minst 20 av föreningens medlemmar skriftligt begär det hos styrelsen. Av 
skrivelsen ska framgå vad medlemmarna vill att mötet skall behandla. På extra 
medlemsmöte får endast behandlas ärenden som angetts i kallelsen. 
 
§ 7 Styrelsen 
Styrelsen, som arbetar ideellt, består av 5-9 ledamöter, vilka ska vara medlemmar i 
föreningen. Styrelseledamöterna väljs för en tid av två verksamhetsår, på så sätt att 
halva antalet väljs ena året och halva antalet året därpå. Vid udda antal ledamöter 
jämkas fördelningen. 
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Styrelsen kan, om den så önskar, 
till sig adjungera personer som kan vara till nytta för föreningen.  
För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs att minst hälften av antalet ledamöter 
är närvarande. Beslut fattas med absolut majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst.
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§ 8 Styrelsens uppgifter 
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess 
angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs 
i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha 
föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge 
föreningens verksamhetsberättelse och årsbokslut till årsmötet för det senaste 
räkenskapsåret. Även förslag till årsbudget redovisas inför årsmötet av styrelsen. 
 
§ 9 Revision 
Granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska företas av 
revisor som utses av årsmötet. 
 
§ 10 Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår. 
 
§ 11 Ändring av stadgarna 
Ändringar av dessa stadgar kan göras vid årsmötet förutsatt förslag till ändringar är 
bilagt kallelsen till årsmötet samt röstmajoritet uppnåtts för ändringen/arna vid 
årsmötet. 
 
§ 12 Upplösning av föreningen 
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet 
avgivna röster. Upplöses föreningen ska eventuella tillgångar tillfalla i första hand 
Alvikstorpet, i andra hand annan konstnärlig verksamhet i Västerort. 
 
// 


