
 
Förslag till nya Stadgar med beslut på årsmötet mars 2017. 
STADGAR FÖR NORDIC TEXTILE ART  
 
§ 1 namn 
Föreningens namn är Nordic Textile Art, vilket förkortas NTA. Föreningen har 
organisationsnummer 802432-0106 
  
§ 2 ändamål 
Föreningen Nordic Textile Art är en obunden ideell förening. Föreningens ändamål är att 
vara ett forum för kontaktskapande och bidra till att etablera nya nätverk och mötes -
platser för nordisk textil konst.  
 
§ 3 medlemskap 
Föreningen är öppen för alla nordiska textilkonstnärer som vill vara med och skapa ett 
textilt kraftcentrum samt för dem som vill följa den textilt baserade konsten och vara 
med i dess framkant. Såväl juridiska som fysiska personer, vilka förklarat sig villiga att 
aktivt verka för föreningens syften och verksamhet, kan erhålla medlemskap i 
föreningen. 

§ 4 verksamhet 
Vi vill möjliggöra fysiska såväl som virtuella möten och skapa nätverk för den nordiska 
textila konsten. Nordic Textile Arts styrelse gör verksamhetsplanering och är den 
administrativa verkställaren.  

§ 5 årsmötet 
Årsmöte hålls varje år senast den 31mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. 
Kallelse med dagordning utsändes senast 4 veckor före årsmötet genom att skicka brev 
eller e- post till medlemmarna och via information på hemsidan. 
Räkenskapsåret följer kalenderåret. Medlemsavgiften för nästkommande år fastställs av 
årsmötet. Rösträtt vid årsmötet beviljas endast närvarande medlemmar som erlagt 
medlemsavgift. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 1 februari. 
Nedan angivna ärenden, tillsammans med övriga ärenden som ska behandlas på 
årsmötet, skall anges i kallelsen: 
1. Närvarande medlemmar antecknas och röstlängd upprättas. 
2. Fråga om mötets behöriga utlysande och dagordningens godkännande. 
3. Val av mötesordförande, mötessekreterare, justerare samt rösträknare. 
4. Verksamhetsberättelse. 
5. Årsredovisning av räkenskaperna. 
6. Revisionsberättelse. 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
8. Fastställande av avgifter för nästkommande år. 
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget. 
10. Beslut om eventuella arvoden till styrelsen och revisorer. 
11. Val av ordförande varje år och övrig styrelse. 



12. Val av revisor och revisorssuppleanter för ett år. 
13. Val av valberedning. Minst tre personer varav en är sammankallande och en är 
suppleant. 
14. Inkomna motioner. 
15. Övriga frågor 
 
§ 6 beslutande organ  
Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen.  
 
§ 7 styrelsen 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju styrelseledamöter som väljs på två år. 
Dessutom väljs 5 suppleanter på ett år. Styrelsen bör ha en ledamot från vart och ett av 
länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Suppleanterna bör vara en från 
varje nordiskt land. (Dk, Fi, Is, No, S). Föreningens ordförande väljs på ett år av 
årsmötet. Styrelsen väljer inom sig viceordförande, kassör samt sekreterare. Om 
styrelseledamot avgår eller utesluts under valperioden, väljer styrelsen inom sig en 
suppleant att inträda i dennes ställe, till nästa ordinarie årsmöte. Ordförande och kassör 
är firmatecknare var för sig. Fulltalig styrelse är beslutsmässig. Styrelsemöten kan även 
hållas per telefon eller andra medier. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. 

§ 9 verksamhets- och räkenskapsår  
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från den 1 januari till och 
med den 31 december.  
 
§ 10 säte  
Föreningen har sitt säte i Sotenäs kommun. Föreningens postadress bestäms av styrelsen.  
 
§ 11 utträde ur föreningen 
Medlemskapet följer kalenderåret. Utträde ur föreningen sker vid årsskiftet efter skriftlig 
anmälan. Årsavgiften återbetalas ej vid utträde under aktuellt år. En medlem som ej erlagt 
årlig medlemsavgift inom verksamhetsåret utesluts automatiskt efter en påminnelse. En 
medlem som motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas. Beslut om uteslutning 
fattas av styrelsen  
  
§ 12 stadgeändring  
För stadgeändring krävs beslut av årsmötet med följande extra föreningsstämma med 
minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgar får skriftligen avges av 
såväl medlem som styrelsen.  
 
§ 13 upplösning av föreningen 
Beslut om föreningens upplösning sker efter årsmöte med följande extra 
föreningsstämma. Föreningens eventuella tillgångar avvecklas i samråd med bidragsgivare 
och anslagsgivande myndigheter. Förslag om upplösning skall delges medlemmar i 
kallelsen till årsmötet. 
 
 
Stadgar antagna vid årsmötet XXXX Styrelsen för Nordic Textile Art 


