
 

 
 
 
Stadgar för ideella föreningen PS Rörstrand 
Antagna på konstituerande ÅRSMÖTE 2019-07-12 
Ändringar gjorda på EXTRA ÅRSMÖTE 2019-09-16 
Ändringar gjorda på EXTRA ÅRSMÖTE 2020-02-19 
 
 
§ 1 NAMN OCH SÄTE 
Föreningens namn är PS Hantverk – Konsthantverk – Design – Konst. Föreningen har säte i 
Lidköping. 
 
§ 2 FORM OCH ÄNDAMÅL 
Föreningen är en förening för yrkesverksamma och blivande KULTURFÖRETAGARE som  

• söker vägar till EN INBJUDANDE INFRASTRUKTUR för hantverk, konsthantverk, design och konst 

• samarbetar i ett LOKALT OCH REGIONALT KULTURSYSTEM för hållbar utveckling och lönsamhet 

• samverkar genom AGENTURER för ökad försäljning och marketing 

• arbetar för ett KONST- OCH HANTVERKSHUS med kollektivverkstäder, visningsverkstäder mm  

• genomför KURSER, FÖRELÄSNINGAR OCH WORKSHOPS för kulturnäringarna 

 

Föreningen kan, om årsmöte så beslutar, ta initiativ till och vara medlem i ekonomisk förening 
som syftar till att hantera medlemmarnas ekonomiska intressen. 
 
§ 3 MEDLEMSKAP 
Föreningen är öppen för yrkesverksamma och blivande kulturföretagare inom hantverk, 
konsthantverk, design, konst och andra som stödjer föreningens ändamål och syfte samt betalar 
av årsmötet fastställd medlemsavgift. Föreningen är också öppen för privatpersoner, företag, 
organisationer och verksamheter enligt principen - ett medlemskap - en röst. Styrelsen fattar 
beslut om in- och utträde ur föreningen. 
 
Medlemmarna har rätt att delta i föreningens verksamhet och aktiviteter samt delta i 
diskussioner och beslut om föreningens kommande verksamhet. Medlemskap kan upplösas om 
föreningens syfte och mål motarbetas, medlemsavgift inte betalas eller sådant som på annat 
sätt skadar föreningen. Styrelsen fattar beslut om uteslutning och årsmötet fastställer 
uteslutning och kan med det upphäva styrelsens beslut. 
 
§ 4 ÅRSMÖTE OCH VERKSAMHETSÅR 
Årsmötet ska hållas årligen senast 30/4. Kallelse till årsmötet ska skickas minst 3 veckor innan 
mötet och handlingar tillgängliggörs elektroniskt för medlemmarna senast 2 veckor före 
årsmötet. Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas  

 



 

Verksamhetsberättelse 
Ekonomisk redogörelse och bokslut 
Styrelsens ansvarsfrihet 
Verksamhetsplan 
Budget med fastställande av medlemsavgift 
Val av styrelse och valberedning 
Ärenden av stor betydelse 
Motioner från medlemmarna 
 
Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Första verksamhetsåret förlängs till att omfatta  
2019-2020. 
 
 
§ 5 STYRELSE 
Styrelsen består av 3-7 ledamöter. Av årsmötet vald valberedningen nominerar 
styrelseledamöter på ettåriga uppdrag. 
Styrelsens uppgifter är att operativt leda föreningens arbete under verksamhetsåret och fatta 
protokollförda beslut i enlighet med mål, syfte, stadgar och årsmötesbeslut. Styrelsemöten ska 
hållas efter behov 
Styrelsebeslut kräver att en majoritet stödjer beslutet med minst tre personer närvarande. 
Ordförande, firmatecknare, revisorer och valberedning väljs av årsmötet. Övriga funktioner 
utses av styrelsen. Om styrelsen finner ändamålsenligt kan administrativt ansvarig (som sköter 
föreningsformalia, ekonomi mm) utgöras av person utanför styrelsen, styrelsen ska i så fall 
bestå av minst tre personer med beslutsrätt. 
 
§ 6 RÄKENSKAPER 
Räkenskapsåret är kalenderår. Styrelsen väljer ut 1 revisor och 1 ersättare, vars 
revisionsberättelse ska avges senast den 14 dagar innan årsmötet. 
 
§ 7 BESLUT OCH OMRÖSTNING 
Beslut fattas genom majoritetsbeslut. Rösträtt tilldelas betalande medlemmar. Sluten 
omröstning kan begäras vid personval. 
 
§ 8 STADGEÄNDRING 
Stadgar kan ändras vid årsmöte och kräver minst 2/3 majoritet. 
 
§ 9 UPPLÖSNING 
Upplösning av föreningen kräver årsmötesbeslut med 2/3 majoritet. Föreningens kvarvarande 
tillgångar går till/används för ändamål som årsmötet m 


