STADGAR
§1 Ändamål
Illustratörcentrum är en ideell förening för illustratörer och grafiska formgivare, vilka yrkesmässigt utför
teckningar för reproduktion. Föreningens ändamål är att skapa vidgade samhällskontakter och föra ut
den tecknade bilden i samhället. Föreningen skall därvid särskilt: 1. i samverkan med arbetsmarknadens
parter, statliga och kommunala organ, skapa fler och bättre arbetsmöjligheter, samt verka för att finna
nya arbetsområden för illustratörer och grafiska formgivare, 2. informera om illustratörernas och grafiska
formgivarnas arbetssituation i samhället och verka för yrkeskårens vidareutbildning, 3. bedriva och verka
för en vidgad utställningsverksamhet, 4. vara behjälplig för blivande illustratörer och grafiska formgivare
bland annat genom samarbete med lärare och elever vid fackskolor, 5. informera illustratörer och grafiska
formgivare om arbetsmarknadssituationen, 6. i samverkan med övriga kulturarbetare verka för åsikts- och
yttrandefrihet.
§2 Organsation
Föreningens verksamhet utövas genom följande organ: föreningsstämma – föreningsstyrelse och arbetsutskott – föreningskansli – arbetsgrupper.
§3 Medlemskap
1. Till medlem i föreningen kan väljas i Sverige bosatt illustratör eller grafisk formgivare med dokumenterad
yrkesverksamhet. Föreningsstämman uppdrar åt styrelsen att definiera kravet för dokumenterad yrkesverksamhet. 2. Medlemsavgift kan beslutas av föreningsstämman eller föreningsstyrelsen enligt föreningsstämmans bemyndigande. Erlagd medlemsavgift återbetalas inte vid utträde eller uteslutning av medlem.
§4 Utträde
1. Medlem erhåller efter skriftlig anmälan omedelbart utträde ur föreningen. 2. Medlem som ej erlagt årsavgiften inom tre månader från den första debiteringens förfallodag för löpande kalenderår skall anses ha
utträtt ur föreningen.
§5 Uteslutning
Medlem som utan vederbörlig sanktion handlar i Illustratörcentrums namn, eller som uppsåtligen åsidosätter föreningens stadgar eller i behörig ordning fattade beslut, kan på förslag av styrelsen uteslutas ur
föreningen. Beslut om uteslutning kan fattas endast av ordinarie föreningsstämma, dvs årsmöte. Beslut om
att upptaga uteslutningsärende på årsmöte skall i styrelsen fattas genom sluten omröstning och biträdas
av minst fem ledamöter eller suppleanter. På årsmötet skall frågan om uteslutning avgöras genom sluten
omröstning och beslut om uteslutning omfattas av minst två tredjedelar av de röstande.
§6 Föreningsstämma
1. Föreningsstämman är Illustratörcentrums högsta beslutande organ. 2. Ordinarie föreningsstämma kallas
årsmöte och hålles i april på tid och plats som styrelsen bestämmer. 3. Kallelse till årsmöte skall vara utsänd senast fyra veckor före årsmötet. 4. På årsmötet av enskilda medlemmar väckta förslag får ej föranleda annat beslut än hänskjutande till styrelsen. 5. Extra stämma sammankallas då styrelsen så beslutar eller
när minst en tiondel av samtliga medlemmar så begär eller om revisorerna i anledning av granskning av
styrelsens verksamhet påkallar sådan åtgärd. 6. Påfordras extra stämma enligt punkt fem ovan, skall stämma hållas inom sex veckor. Kallelse till extra stämma skall vara utsänd senast två veckor före stämma. 7. På
extra stämma får endast behandlas de ärenden för vilka stämman utlysts. 8. Illustratörcentrums tjänstemän
har yttrande- och förslagsrätt vid stämman.
§7 Arbetsordning vid årsmöte
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma: 1. Fastställande av röstlängd. 2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare. 4. Val av justeringsmän. 5. Fråga om mötets behöriga utlysande. 6. Fastställande av
dagordning. 7. Föredragning av styrelsens årsberättelse och årsredovisning samt revisorernas berättelse.
8. Beslut om fastställelse av balansräkning och resultaträkning. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Beslut om disposition beträffande föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning. 11.
Föredragning av budget och fråga om arvoden. 12. Stadgeenliga val. 13. Av styrelsen väckta förslag. 14. Av

enskilda medlemmar väckta förslag.
§8 Röstning och beslut vid stämma
1. Föreningsstämma fattar beslut genom öppen omröstning där ej annat föreskrives eller påfordras. 2. Varje medlem som deltar i mötet äger en röst. 3. Beslut fattas med enkel majoritet där ej annat är föreskrivet.
4. Om vid omröstning lika röstetal uppstår, äger fungerande ordförande utslagsröst. Vid sluten omröstning
och vid val avgörs frågan vid lika röstetal genom lottning. 5. Ingen må på grund av fullmakt utöva rösträtt
för mer än två medlemmar.
§9 Motioner
1. Motionsrätt tillkommer varje medlem. Motion skall vara skriftlig. Motion skall vara styrelsen tillhanda under februari månad. Förslag i anslutning till motion kan väckas på själva mötet. 2. Av styrelsen till årsmöte
eller extra stämma framlagda förslag, avskrifter av väckta motioner och styrelsens yttrande däröver skall
utsändas till medlemmarna senast två veckor före dagen för mötet.
§10 Styrelse och arbetsutskott
1. Styrelsen utses av årsmötet och består av ordförande samt åtta ledamöter, valda på två år på sådant
sätt att vartannat år utses ordförande och fyra ledamöter, vartannat år fyra ledamöter och en suppleant.
2. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, som tillsammans med ordföranden och verksamhetsledaren
utgör föreningens arbetsutskott. 3. Förslag till nominering skall vara valnämnden tillhanda senast åtta
veckor innan årsmöte hålles. 4. Till styrelseledamot kan ej väljas tjänsteman inom Illustratörcentrum. 5.
Styrelsen leder föreningens verksamhet och är då föreningsstämma ej är samlad, föreningens högsta
beslutande organ. 6. Det åligger styrelsen bl a – att vid förhandlingar och andra sammanhang utåt företräda föreningen – att ansvara för föreningens förvaltning och tillgångar – att verkställa föreningsstämmans
beslut – att anställa föreningens tjänstemän och övriga personal samt sluta avtal med dessa om löner och
övriga anställningsvillkor – att kontinuerligt hålla medlemmarna informerade om föreningens verksamhet
– att upprätta erforderliga arbetsgrupper. 7. Styrelsens ledamöter tillträder sina mandat omedelbart efter
förrättat styrelseval. 8. Styrelsen skall årligen hålla minst fyra sammanträden. Styrelsen sammanträder på
kallelse av ordföranden eller om minst två ledamöter finner sammanträde påkallat. 9. Styrelsen är beslutsmässig om ordföranden samt minst fyra ledamöter är närvarande. 10. Röstning sker öppet när ej annat
föreskrives eller påfordras av närvarande ledamot. Vid lika röstning företas lottning. 11. Till styrelsen kan
två ledamöter väljas som själva inte är medlemmar i Illustratörcentrum. De/den skall med sin kompetens
och kunskap kunna bidra till styrelsens arbete utifrån föreningens stadgade ändamål. Antalet ledamöter i
styrelsen utan medlemskap i Illustratörcentrum får inte överstiga två.
§11 Föreningens firma
Föreningens firma tecknas av ordföranden och verksamhetsledaren. Övriga styrelseledamöter tecknar
firman två i förening.
§12 Kansli
1. Föreningens kansli skall vara inrättat i Stockholm. 2. Arbetsutskottet förestår föreningens kansli och fastställer dess arbetsordning.
§13 Valnämnd
1. Årsmötet väljer varje år tre ledamöter i en valnämnd. Ledamot av styrelsen och tjänsteman vid Illustratörcentrum är ej valbara. Styrelsen utser dock en ledamot att adjungeras utan rösträtt till valnämnd. 2. Valnämnden skall bereda val av styrelse samt ordförande i denna. Nämnden kan erhålla stämmans uppdrag
att bereda även andra val. Senast fyra veckor före dag då val ska förrättas skall nämnden överlämna sitt
förslag till styrelsen. 3. Närmare anvisningar för valnämnden utfärdas av årsmötet.
§14 Verksamhetsår
1. Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår. 2. Föreningens räkenskaper skall vid varje verksamhetsårs utgång sammanföras i fullständigt bokslut i enlighet med bokföringslagens bestämmelser. Detta skall vara sammanställt senast åtta veckor före årsmötet då räkenskaper med tillhörande handlingar
ävensom av styrelsen avgiven årsberättelse skall överlämnas till revisorerna för granskning. Dessa skall
inom två veckor efter mottagandet avge revisionsberättelse vari ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkes eller
avstyrkes.
§15 Revisorer
Årsmötet utser årligen två revisorer med två suppleanter för dessa. Den ene revisorn, jämte dennes suppleant, skall vara auktoriserad eller godkänd revisor. Den andre revisorn, jämte dennes suppleant, skall utses

bland medlemmarna.
§16 Stadgeändring
1. Förslag till ändring av dessa stadgar skall inom föreskriven motionstid skriftligen avges till styrelsen, som
med eget yttrande överlämnar ärendet till nästa föreningsstämma. 2. För ändring av föreningens stadgar
fordras två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie. Mellan föreningsstämmorna skall
minst en månad förflyta. På det sist hållna mötet krävs minst två tredjedelars majoritet för godkännande.
§17 Upplösning av föreningen
1. För upplösning av föreningen fordras att beslut därom fattas av två på varandra följande stämmor, varav
en ordinarie föreningsstämma. Beslut kräver minst två tredjedelars majoritet på den första stämman. På
den andra stämman krävs tre fjärdedelars majoritet. Mellan de båda stämmorna skall minst två månader
förflyta. 2. Vid upplösning tillfaller föreningens eventuella tillgångar det ändamål varom det avslutande
mötet beslutar.
Stadgar fastställda 27 mars 1980. Ändrade 8 januari 1985, 10 mars 1997, 2 februari 1999, 20 april 2004, 25
april 2012, 1 juni 2015, 13 juni 2017 samt 30 maj 2018.
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