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§ 1 Syfte och verksamhetsområde 
 

1) Föreningen Konstvandring i Ranrike (KVIRR) är en ideell och opolitisk förening av 
yrkesverksamma konstnärer i norra Bohuslän med uppgift att bidra till 
folkbildningen inom det konstnärliga området och till utveckling av kulturlivet i 
regionen. 

2) Förningens verksamhetsområde ska vara Strömstads, Tanums, Munkedals, Sotenäs 
kommuner, samt Lysekils kommun norr om Gullmarsfjorden. 

3) KVIRR verkar i första hand genom att anordna en årlig konstvandring och ett årligen 
återkommande konstlotteri. 

4) Avsikten med konstvandringen är att besökarna ska få möjlighet att möta 
konstnärerna i deras respektive arbetsmiljöer. Som komplement presenterar 
föreningen dessutom alla deltagande konstnärer i form av samlingsutställning. 

 
§ 2 Medlemskap 
 

1) Medlemskap i KVIRR erhålles efter ansökan av den som 
a) Har sin huvudsakliga verksamhet eller sin mantalskrivningsort i någon av de i §1 

uppräknade kommunerna. 
b) Som inför styrelsen kan styrka sin konstnärliga yrkesutövning och kvalitet. 

2) Medlemskap sökes på blankett som tillhandahålles av styrelsen eller hämtas på 
föreningens hemsida. 

3) Styrelsen har rätt att utesluta medlem i KVIRR som  
a) inte följer föreningens stadgar eller som skadar föreningens anseende. 
b) inte betalar den av årsmöte beslutade medlemsavgiften, vilken ska betala även 

de år då medlem inte deltar i konstvandringen. 
4) Medlem som önskar utträda ur föreningen ska göra skriftlig anmälan till styrelsen. 

 
§ 3 Styrelse 
 

1) I ledningen för KVIRR står en av årsmötet vald styrelse om minst sju medlemmar, 
nämligen ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och tre övriga 
ledamöter. Ordföranden väljs som sådan på årsmötet. Övriga uppdrag inom 
styrelsen fördelas av styrelsen. 

2) Styrelsemedlemmarna väls för en mandatperiod om två år. 
3) Styrelsen är beslutande då minst fyra styrelseledamöter är närvarande. 
4) Vid lika röstetal inom styrelsen har ordförande utslagsröst. 
5) Styrelse har skyldighet att fortlöpande informera medlemmarna om viktiga beslut. 
6) Matrikel över föreningens medlemmar ska föras av sekreteraren. 

 



 
 
§ 4 Ekonomi 
   

1) Årsbudget för KVIRR:s verksamhet ska upprättas av styrelsen och godkännas av 
medlemsmötet på hösten. 

2) Årsmötet beslutar om medlemsavgift som utdebiteras av kassören. 
3) KVIRR:s firma tecknas av kassören och ordföranden var för sig. 
4) Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 
5) För granskning av föreningens räkenskaper utser årsmötet två revisorer. Dessa 

avger i god tid före nästa årsmöte sin revisionsberättelse. 
 
§ 5 Årsmöte 

1) Årsmöte hålles senaste den 30 april. 
2) Kallelse till årsmötet ska utgå senast 30 dagar före mötet. 
3) Vid vartannat årsmöte väljes 

- ordförande 
- minst tre ordinarie styrelseledamöter 

4) Vid varje årsmöte väljes 
- två revisorer 
- tre ledamöter till valberedningen 
- eventuella funktionärer till erforderliga arbetsuppgifter, t ex invals- och 

sponsorkommitté 
5) Årsmötet beslutar om styrelsens ansvarsfrihet för föregående års räkenskaper och 

förvaltning. 
6) Årsmötet beslutar om ändring av stadgarna. Förslag till ändring av stadgarna som 

väcks av medlem, ska inges till styrelsen minst en månad före årsmötet. 
7) Om minst 20 procent av föreningens medlemmar förenar sig i en begäran om extra 

årsmöte ska sådant hållas inom tre månader. 
 
§ 6 Övrigt 

1) Medlemsmöten hålles minst två gånger per år, årsmötet inräknat. 
2) Beslut om upplösning av KVIRR fattas vid två efter varandra följande årsmöten 

med minst en månads mellanrum. Eventuella tillgångar fördelas därefter lika mellan 
medlemmarna. 

 
 
 


