Förslag till stadgeändringar
Följande förslag till stadgeändring gör vi i styrelsen för att vi tror att det kommer
underlätta styrelsearbetet och gynna Ragundadalens konstförening.
En styrelse på totalt 10 personer är svår att tillsätta, och svår att sammankalla inför
möten, med risk för följden att möten inte blir beslutsmässiga vilket kan leda till att
verksamheten stannar av.
Därför föreslår vi årsmötet att minska minimiantalet ledamöter, vilket såklart inte
hindrar större styrelser om intresset finns.
Att tillsätta ledamöter på 2 års tid har inte lett till den kontinuitet stadgan
förmodligen avsett att göra, utan kan snarare verka bindande och avskräckande på
potentiella styrelsekandidater. Dessutom är det märkligt att man kan bli vald till ett
tvåårigt styrelseuppdrag i en förening som består av årsmedlemmar. Därför föreslår vi
årsmötet att alla ledamöter och suppleanter väljs på ett år.
En särskild inköpsgrupp har också visat sig svår att tillsätta vilket har inneburit att
några konstinköp inte har kunnat göras. Därför föreslår vi årsmötet att, om en
inköpsgrupp inte kan väljas vid årsmötet, ge styrelsen mandat att köpa in konst till
föreningen.
Vi föreslår:
att
i §5 Styrelsen ändra 7 ledamöter till 5 ledamöter och stryker ”och tre (3)
suppleanter”
att
i §5 Styrelsen stryka meningen ”Övriga ledamöter och ersättare väljs för en
tid av två år och avgår växelvis vartannat år” och istället lägga till ”för ett års tid.” i
slutet av första meningen i §5, så att denna lyder ”Föreningens angelägenheter
handhas av en styrelse om minst fem (5) ledamöter och tre (3) suppleanter, valda av
årsmötet för ett års tid.”
att
i §5 Styrelsen ändra meningen ”Styrelsen är beslutsmässig då ordförande eller
vice ordförande samt fyra ledamöter är närvarande” till ”Styrelsen är beslutsmässig
då ordförande eller vice ordförande och en majoritet av ledamöterna är närvarande”.
att
i §11 Inköp och utlottning av konst, sist i stycket lägga till en mening som
lyder ”Om årsmötet misslyckas med att tillsätta en inköpsgrupp får styrelsen mandat
att köpa in konst till kommande medlemslotteri.”

