
STADGAR  

IDEELLA FÖRENINGEN FÖR  

NUTIDA SVENSKT SILVER 
organisationsnummer 802004-5152 

 

 
§ 1 SYFTE OCH VERKSAMHET 

Föreningen för nutida svenskt silver bildades år 1963. Dess uppgift är att stödja och 

stimulera svenskt konstnärligt silver- och guldsmide. Detta kan ske genom aktiv 

informationsverksamhet, genom initiativ till och/ eller medverkan i utställningar, 

genom inköp av svenska silver- och guldarbeten för museer och andra institutioner 

samt genom medverkan till utveckling av svenskt silver- och guldsmide. Föreningen 

representerar nu verksamma silver- och guldsmeder med klart uttalat formspråk, 

hög konstnärlig kvalitet och hantverksskicklighet.  
 

§ 2 MEDLEMMAR  

Till medlem i vänföreningen kan antagas enskild person såväl som organisation och 

andra institutioner som har intresse av att stödja föreningens syften och 

verksamhet. 

 

Smedsmedlemskap skall ansökas hos styrelsen, vilken äger rätt att besluta om inträde 

i föreningen. Aktivt smedsmedlemskap innebär regelbundet deltagande i föreningens 

arbete. 

 

Smed eller medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat föreningen, kan på medlems eller 

styrelsens förslag väljas till hederssmed/hedersmedlem. Beslut härom fattas på årsmöte. 

Förslag på hederssmed/hedersledamot lämnas senast 30 september till styrelsen. Av 

kallelsen till årsmöte, skall framgå att fråga om val av hederssmed/hedersmedlem står på 

dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift och serviceavgift.  

Anmälan om utträde ur föreningen skall göras skriftligen hos styrelsen senast 30 

september, för utträde till kommande verksamhetsår. Eventuellt erlagda årsavgifter 

återbetalas icke vid utträde.  

Medlem som icke uppfyller sina förpliktelser gentemot föreningen eller som på 

annat sätt anses skada föreningen och dess verksamhet kan på förslag av styrelsen 

genom beslut av föreningsmöte uteslutas ur föreningen.  

 

§ 3 ÅRSAVGIFTER  

Medlems årsavgift för nästkommande år skall fastställas av årsmötet. Medlem är 

skyldig att erlägga årsavgift före verksamhetsårets utgång. 

Medlem som ej erlagt årsavgift inom fastställd tidsrymd äger icke rösträtt vid 

årsmöte och andra föreningsmöten. 

Hedersledamot / hedersmed erlägger ingen årsavgift. 

 

§ 4 VERKSAMHETSÅR 

Föreningens verksamhetsår skall omfatta perioden 1 januari-31 december.  

 

§ 5 ÅRSMÖTET  

Föreningens högsta beslutande instans är dess årsmöte. Ordinarie årsmöte skall 

avhållas under april eller maj månad.  

Kallelse till årsmötet skall ske per post eller e-post med läskvitto minst 14 dagar före 

mötets avhållande.  

 

Vid årsmötet skall bland annat följande ärenden behandlas:  

 

- Val av ordförande för mötet  

 

- Val av sekreterare för mötet 

 

- Fråga om mötets stadgeenliga utlysande  

 



- Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll. 

Justeringsmännen skall dessutom vara röstkontrollanter vid årsmötet. 

  

- Föredragning av styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår  

 

- Föredragning av revisorernas berättelse  
 

- Fastställande av bokslut med balansräkning. 

 

- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

- Fastställande av arvoden för ordförande, styrelse och revisorer. 

 

- Val av föreningens ordförande för tiden fram till nästa årsmöte. 

 

- Val av sex ordinarie ledamöter att jämte ordföranden utgöra styrelse för tiden 

fram till nästa årsmöte.  

 

- Val av revisorer och revisorssuppleant för verksamhetsåret. 

 

- Val av valberedning för samtliga val vid nästkommande årsmöte. 

 

- Fastställande av årsavgifter. 

 

- Från styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor. 

 

- Av medlem begärda frågor för behandling av årsmötet. 

 

Medlem som önskar få fråga behandlad av årsmötet skall skriftligen anmäla detta till 

styrelsen före februari månads utgång.  

Medlem som erlagt årsavgift äger rösträtt och valbarhet.  

Rösträtt kan utövas genom ombud, som företer av två personer bevittnad fullmakt. 

Detta ombud måste trots fullmakten vara röstberättigat.  

Omröstning skall ske öppet utom i valärenden, då sluten omröstning kan ske om 

medlem så begär. Beslut fattas med enkel majoritet med undantag av vad som 

föreskrives i §§ 10 – 11 av stadgarna. Vid lika röstetal äger ordföranden för 

årsmötet utslagsröst, utom i valärenden då lottning avgör vid lika röstetal.  

 

§ 6 EXTRA FÖRENINGSMÖTE  

Föreningen håller extra möte då styrelsen så beslutar eller om framställning härom 

görs av minst tio röstberättigade medlemmar.  

Kallelse till extra föreningsmöte sker skriftligen minst 8 dagar före mötets 

avhållande. 

Vid extra föreningsmöte skall endast de ärenden som angivits som skäl för 

inkallandet av föreningsmötet upptagas.  

I övrigt gäller samma regler för extra föreningsmöten som vid årsmötet.  
 

§ 7 STYRELSEN  

Föreningens beslutande och verkställande organ mellan föreningsmöten är dess 

styrelse.  

Styrelsen består av föreningens ordförande samt sex ledamöter. Såväl ordföranden 

som ordinarie ledamöter utses av årsmötet för tiden fram till nästa årsmöte. 

Styrelsen kan kalla valbar medlem att ingå i styrelsen om behov uppstår av 

fyllnadsval till styrelsen mellan årsmötena.  

Styrelsen är beslutsför då minst fyra ordinarie ledamöter är närvarande. 

För styrelsens beslut gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden 

utslagsröst. 

Styrelsen konstituerar sig snarast efter årsmötet och väljer därvid inom sig vice 

ordförande samt utser sekreterare och kassaförvaltare.  

Styrelsen sammanträder i övrigt på kallelse av ordföranden eller när två av 

styrelsens ledamöter så begär. 

 

Styrelsens befogenhet och åligganden är  

 
-att bevilja sökande inträde som medlem i föreningen  

 



-att själv eller genom befullmäktigat ombud företräda föreningen såväl i rättsligt 

hänseende som i andra angelägenheter, i överensstämmelse med föreningens 

syften och stadgar  

 

-att förvalta föreningens tillgångar på ett omsorgsfullt och betryggande sätt  

 
-att verkställa av årsmötet och föreningsmöten fattade beslut  

 

-att vid behov besluta om fyllnadsval till styrelsen  

 

-att utse de funktionärer inom föreningen som stadgas i § 8  

 

-att vid behov anställa verkställande personal samt utarbeta instruktioner för 

denna  

 

-att besluta inköp samt att bestämma till vilka offentliga samlingar inköpta föremål 

skall överlämnas som gåva eller för deposition.  

 

§ 8 FÖRENINGENS FUNKTIONÄRER 
Som föreningens funktionärer att verka jämte ordföranden skall utses en sekreterare och 

en kassaförvaltare. Dessa funktionärer utses av styrelsen och kan väljas bland styrelsens 

ledamöter eller när så är lämpligt rekryteras utanför styrelsen.  

Sekreteraren åligger att föra protokoll över såväl föreningens som styrelsens 

sammanträden, att svara för registrering av medlemsmatrikel samt att i övrigt verkställa 

uppdrag beslutade av styrelsen.  

Kassaförvaltaren åligger att svara för föreningens bokföring, föra förteckning över 

föreningens egendom samt framlägga de rapporter om föreningens ekonomi om vilka 

styrelsen beslutar.  

 

§ 9 FIRMATECKNING  

Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av den eller de som utses 

härtill av styrelsen.  

 

§ 10 STADGEÄNDRING  

Beslut om ändring av föreningens stadgar kan endast fattas av två på varandra 

följande föreningsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte. Mellan dessa 

föreningsmöten måste en tidsrymd av minst 30 dagar förflyta för att beslut om 

stadgeändring skall äga giltighet. För beslut krävs minst 2/3 majoritet vid båda 

sammanträdena.  

Förslag om ändring av stadgarna upptages till behandling på förslag av 

föreningsmöte eller styrelse samt då så begärs av minst tio röstberättigade 

medlemmar.  

För att upptagas till behandling skall förslag till stadgeändring tillställas 

medlemmarna tillsammans med kallelse senast två veckor före respektive 

föreningssammanträdes avhållande.  

 

§ 11 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN  

Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas av två på varandra följande 

årsmöten. För beslut krävs minst 2/3 majoritet vid båda sammanträdena.  

Förslag om upplösning av föreningen upptages till behandling på förslag av föreningsmöte 

eller styrelse samt då så begärs av minst tio röstberättigade medlemmar.  

För att upptagas till behandling skall förslag om upplösning av föreningen tillställas 

medlemmarna tillsammans med kallelse senast två veckor före  

respektive årsmötes avhållande.  

Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar delas lika mellan de smeder som är 

medlemmar av föreningen Nutida Svenskt Silver, och som sådana betalat in fastställd 

årsavgift och administrativ avgift. 

 

§ 12 TVISTER  

Tvister mellan föreningen, styrelsen, styrelseledamot och/eller medlem skall när 
enighet ej kan uppnås avgöras enligt lagen om skiljemål.  

 

 

Stadgar reviderade 10 april 2019. 
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