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Stadgar för Nordiska Akvarellsällskapet 
FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE
§ 1 
Föreningens firma är Nordiska Akvarellsällskapet. 
Nordiska Akvarellsällskapets ändamål är att verka för akvarellmåleriets utveckling och allmänna 
tillgänglighet. 
Föreningen ska vidare ge ut medlemstidskriften akvarellen samt arrangera olika medlemsaktiviteter. 
Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 

MEDLEMSKAP
§ 2 
Nordiska Akvarellsällskapet är öppet för utövare av konstnärliga yrken och andra intresserade. 
Medlemskap i föreningen erhålls genom inbetalning av årsavgift. 
Medlem som uppenbarligen handlar i strid med dessa stadgar kan av styrelsen uteslutas ur Nordiska 
Akvarellsällskapet. 

STYRELSEN
§ 3 
Styrelsen består av lägst sju och högst elva ledamöter. 
Valbar till styrelsen är den som varit medlem i Nordiska Akvarellsällskapet i minst ett år. 
Styrelsen ordförande väljs av ordinarie föreningsstämma för en period om två år. Ordförande kan 
omväljas högst en gång. Avgående ordförande kan dock väljas till annan post i styrelsen. 
Övriga ledamöter väljs av ordinarie föreningsstämma för en period om två år. Övriga ledamöter kan 
omväljas. 
Ingen styrelseledamot kan omväljas längre än för två mandatperioder om två år. 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 
Styrelsen äger rätt att till sig adjungera personer för särskilda ärenden. NvK 18/11-07 

§ 4 
Styrelsens sammansättning ska i görligaste mån vara sådan att olika yrken i vilka akvarellteknik 
används är representerade. De nordiska länderna ska om möjligt vara representerade i styrelsen i 
förhållande till antalet medlemmar från respektive land. 
§ 5 
Nordiska Akvarellsällskapets firma tecknas – förutom av styrelsen – av två styrelseledamöter i förening. 
§ 6 
Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga 
ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat 
eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. För giltigt beslut erfordras enhällighet när 
för beslutförhet minsta antalet ledamöter är närvarande. 

RÄKENSKAPER OCH REVISION
§ 7 
Nordiska Akvarellsällskapets räkenskapsår omfattar kalenderår. Senast en månad före ordinarie 
föreningsstämma skall styrelsen till revisorerna avlämna handlingar i enlighet med bokföringslagens 
allmänna bestämmelser om årsredovisningens delar. 
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§ 8 
Föreningsstämma skall välja en revisor med en suppleant. Revisor och revisorssuppleant väljs för tiden 
från ordinarie föreningsstämma fram till nästa ordinarie föreningsstämma. För granskning av föreningens 
årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med högst två 
revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie 
föreningsstämma. AH 2014.
§ 9 
Revisorerna skall avge revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före föreningsstämman. 
§ 10 
Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna 
gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före föreningsstämman. 

FÖRENINGSSTÄMMA
§ 11 
Nordiska Akvarellsällskapets högst beslutande organ är föreningsstämman. NvK 18/11-07 

§ 12 
Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen tidigast den 1 mars och senast före juni månads utgång. 
§ 13 
Medlem som önskar lämna förslag till föreningsstämman skall anmäla detta skriftligen till styrelsen 
senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer. Förslag som inkommer efter 
denna tidpunkt behandlas först vid nästa års ordinarie föreningsstämma. Av medlem anmält förslag skall 
presenteras i anslutning till den i akvarellen införda kallelsen till föreningsstämma. 
§ 14 
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst fem % av 
samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som 
önskas behandlat på stämman. 
På extra föreningsstämma får endast anmälda ärenden förekomma. 
§ 15 
På ordinarie föreningsstämma skall förekomma: 
1. Öppnande 
2. Godkännande av dagordningen 
3. Val av stämmoordförande 
4. Val av protokollförare för stämman 
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
7. Fastställande av röstlängd 
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
9. Föredragning av revisorns berättelse 
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
11. Beslut om resultatdisposition 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
13. Val av ordförande i Nordiska Akvarellsällskapets styrelse 
14. Val av övriga styrelseledamöter 
15. Val av revisor och revisorssuppleant 
16. Val av valberedning 
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 
18. Presentation av styrelsens handlingsplan för innevarande år 
19. Presentation av budget för innevarande verksamhetsår 
20. Fastställande av årsavgift 
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21. Fastställande av dag för nästkommande ordinarie föreningsstämma 
22. Avslutande 
NvK 18/11-07 

§ 16 
Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. 
Kallelse skall införas i akvarellen, vilken ska sändas ut till alla medlemmar senast tre veckor före 
ordinarie föreningsstämma. 
Kallelse till extra föreningsstämma utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom brev eller 
motsvarande senast två veckor före extra föreningsstämma. 
§ 17 
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina 
åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar. 
§ 18 
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombud skall vara medlem i Nordiska Akvarellsällskapet. 
Ombudet får inte företräda mer än tre medlemmar utöver sig själv. 
Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. 
Fullmakten skall uppvisas i original. 
Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. 
§ 19 
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller 
vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått flest röster. 
Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas. 
För stadgeändring gäller särskilda bestämmelser enligt § 22. 
§ 20 
Av stämmoordförande samt justeringsmän justerat protokoll från stämma skall hållas tillgängligt för 
medlemmarna senast tre veckor efter stämman. 

STADGEÄNDRING
§ 21 
Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av styrelsen eller av medlem lämnas till styrelsen senast 
sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Förslag till stadgeändring skall föredras på ordinarie 
föreningsstämma tillsammans med styrelsens utlåtande över förslaget. 
§ 22 
För stadgeändring fordras beslut med lägst två tredjedels (2/3) majoritet vid två på varandra följande 
föreningsstämmor med minst två månaders mellanrum. NvK 18/11-07 

UPPLÖSNING, LIKVIDATION M M
§ 23 
För upplösning av Nordiska Akvarellsällskapet skall beslut fattas med minst två tredjedels (2/3) 
majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor med minst två månaders mellanrum. 
Vid upplösning av Nordiska Akvarellsällskapet skall föreningens eventuella tillgångar tillfalla en 
stipendie -fond för nordisk akvarellkonst som delas ut genom Nordiska Akvarellmuseet. 
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