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§ 1. Namn 

Föreningen är en ideell förening och dess namn är 
"Sällskapet för restaureringskonst". 

§ 2. Ändamål 

Sällskapet för restaureringskonst är en förening för 
personer som genomgått KKH:s restaurerings-
utbildning och som yrkesmässigt eller ideellt arbetar 
med restaureringsfrågor. 

Sällskapet för restaureringskonst vill samla och 
sprida kunskap inom ämnesområdet, genom t.ex. 
seminarier, studiebesök och studieresor. 

Föreningen vill på detta sätt bidra till en vidare-
utveckling av restaureringskursens kunskapsstoff 
och vara ett forum för diskussioner kring egna 
studier och pågående arbeten. 

§ 3. Medlemsskap 

Medlemsskap kan, efter skriftlig anmälan, av 
styrelsen beviljas fysiska personer som fullföljt 
KKH:s restaureringskurs. 

Föreningen äger även möjlighet att invälja 
medlemmar på andra välmotiverade grunder. 

Utträde skall skriftligen anmälas till styrelsen. 

Medlem som inte erlagt och vid anfordran inte 
erlägger fastställd avgift kan av styrelsen uteslutas 
ur föreningen.  

Medlem som motverkar föreningens syften kan 
uteslutas. Styrelsen beslutar om eventuell 
uteslutning efter att berörd medlem beretts tillfälle 
att yttra sig. 

§ 4. Medlemsavgift 

Medlemsavgiften för nästkommande år bestämmes 
av ordinarie föreningsstämma. 

§ 5. Föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före mars 
månads utgång. 

Extra föreningsstämma skall av styrelsen utlysas: 
- om ordinarie föreningsstämma så beslutar. 
- om styrelsen finner anledning därtill. 
- om minst en femtedel av antalet medlemmar 
därom gjort skriftlig anmälan till styrelsen. 

Kallelse till föreningsstämma skall av styrelsen 
skriftligen utsändas till medlemmarna minst tre 
veckor före ordinarie stämma och en vecka före 
extra stämma. Kallelse skall innehålla uppgift om 
förekommande ärenden. 

Till kallelse till ordinarie föreningsstämma skall 
fogas ett exemplar av verksamhets- och revisions-
berättelse för det gångna verksamhetsåret. 

Medlem som önskar visst ärende behandlat på 
ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla 
ärendet till styrelsen senast två veckor före 
stämman. 

Vid röstning äger varje närvarande medlem, som erlagt 
stadgad årsavgift, en röst. Föreningsstämmas beslut 
fattas genom enkel majoritet i öppen omröstning. Vid 
lika röstetal är stämmoordförandens röst utslags-
givande. 

Ledamot av styrelsen äger icke deltaga i val av 
revisorer eller rösta vid beslut om ansvarsfrihet för 
åtgärd, för vilken han är ansvarig. 

På ordinarie föreningsstämma skall förekomma: 
1. Stämmans öppnande. 
2. Godkännande av dagordning. 
3. Val av 
     - ordförande för stämman 
     - sekreterare 
     - två justeringsmän, tillika rösträknare. 
4. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst. 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
6. Revisorernas berättelse samt fråga om 
styrelsens ansvarsfrihet. 
7. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och 
suppleanter enligt § 6. 
8. Val av två revisorer med suppleanter. 
9. Fastställande av årsavgift, verksamhet och 
rambudget för nästkommande verksamhetsår. 
10. Val av valberedning bestående av tre 
föreningsmedlemmar. 
11. Övriga frågor. 
12. Stämmans avslutande. 

På extra föreningsstämma skall utöver ärenden enligt 
punkt 1-4 ovan endast förekomma de ärenden för vilka 
stämman enligt kallelsen blivit utlyst. 

Stämma öppnas av föreningens ordförande. 

§ 6. Styrelse 

Styrelsen väljes av ordinarie föreningsstämma. 

Styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, består utöver 
ordföranden av fem ordinarie ledamöter samt två till fyra 
suppleanter. 

Styrelseordförande och övriga ledamöter väljs för två 
år. Ena året väljes ordförande och två ordinarie leda-
möter och andra året väljes tre ordinarie ledamöter. 
Suppleanter väljes för ett år i sänder. 

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, kassör och 
sekreterare, och beslutar i vilken ordning suppleanterna 
blir röstberättigade. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden 
eller om minst tre ordinarie styrelseledamöter begär det. 

Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra av leda–
möterna och röstberättigade suppleanter är närvarande 
och minst fyra är ense om beslutet. 

§ 7. Ekonomi 

Föreningens firma tecknas av ordföranden och 
kassören var för sig, eller annan person som styrelsen 
utser till detta. 

Föreningens räkenskaper, som föres per verksamhets-
år omfattande tiden 1 januari till 31 december, skall 



jämte styrelsens verksamhetsberättelse avlämnas 
till revisorerna senast 6 veckor före ordinarie 
föreningsstämma. 

Revisorerna skall senast 4 veckor före ordinarie för-
eningsstämma avge skriftligt utlåtande över gransk-
ningen, varvid ansvarsfrihet till- eller avstyrkes. 

§ 8. Ändring av stadgar 

Beslut om ändring av dessa stadgar får fattas 
antingen vid en ordinarie föreningsstämma, därest 
minst två tredjedelar av de närvarande 

medlemmarna är om beslutet eniga, eller med enkel 
majoritet på två på varandra följande föreningsstämmor 
varav den enda är ordinarie. Mellan de två stämmorna 
skall minst en månad ha förflutit. 

§ 9. Föreningens upplösning 

Föreningen får upplösas endast genom beslut med två 
tredjedels majoritet på föreningsstämma. 
Föreningens tillgångar skall användas i syften, som 
överensstämmer med dess i § 2 angivna ändamål. 



 


