
§ 1 Namn 
Föreningens namn är ”StoneZone Ideell Förening” *

§ 2 Form
”StoneZone IF” är en Ideell Förening.

§ 3 Säte
StoneZone Ideell Förening har sitt säte på ”StoneZone”, Skandinaviska Stenprodukter AB, Hällevadsholm 
16, 45761, Hällevadsholm, Munkedal’s Kommun, Sverige.

§ 4 Syfte och målsättning
Att främja medlemmars intressen genom att bl.a i samarbete med Skandinaviska stenprodukter AB: 

• Verka för en rik kulturell och internationell orienterat plattform och mötesplats på ”Gamla 
Stensågen”(StoneZone) i Hällevadsholm.

• Verka för att öka kunskap om det geografiska området, om natursten, stenbearbetning, 
stentradition och naturstenens framtid.

• Verka för alla medlemmars kulturella- och konstnärliga utveckling och kompetens utvidgning.
• Verka för att initiera och organisera (internationella) möter, utställningar, kurser, studieresor, 

symposier, workshops, föreläsningar och annat närliggande verksamhet.
• Verka för att assistera ”aktiva” medlemmar med genomförande av idéer och projekt, söka 

finansiering och bidrag för individuella projekt och liknande verksamhet.
Föreningen är en kulturell och internationell mötesplats för konstnärer, konsthantverkare, kulturutövare 
och övriga kultur intresserade.

§ 5 Medlemskap
Föreningen StoneZone erbjuder tre olika former av medlemskap: ett aktivt medlemskap för konstnärer, 
konsthantverkare, kulturutövare m.m, ett öppet medlemskap för stödmedlemmar och ett för 
Hedersmedlemmar.
- Den aktiva medlems sektionen är öppen för person som uppfyller, och kan styrka, föreningens krav på 

(konstnärlig)utbildning, professionell verksamhet och kvalitet. ”Aktiv” medlemskap söks förutom på 
särskilt formulär genom personligt brev och arbetsprover.

- Stödmedlems sektionen är öppen för alla som köpt medlemskort/inbetald medlemsavgift. Stödmedlem 
har begränsad rösträtt på årsstämman och stödmedlemskap berättigar inte till automatisk nyttjande av 
föreningens tillgånger så som hemsiden, utställningslokal m.m)

- ”Hedersmedlem” blir alla som i föregående år har fyllt 70 år eller kan på styrelsens förslag kallas en person 
som på ett förtjänstfullt sätt verkat för föreningens bästa. Hedersmedlemmar har rätt att ”på egen 
begären” bli befriade av medlemsavgift.

Till aktiv-, eller hedersmedlem kan också antas person som av Styrelsen bedöms kunna tillföra värdefull 
kompetens till föreningen.

Till medlem antas endast person som kan förväntas följa StoneZone IF’s stadgar och beslut samt bidra 
till förverkligande av StoneZone IF’s ändamål. Ansökan sker skriftligt/digitalt på särskilt formulär och skall 
ha kommit in senast 31 Oktober och prövas av föreningens styrelsen innan årsskiftet av samma år. 
Medlemskap träder ej i kraft förrän att medlemsavgiften har tagits emot.

§ 6 Medlemsavgift
Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlemsavgift som företrädesvis skall ligga mellan 100 och 
500 kr och vars höjd, för det näst kommande år, ska beslutas av föreningsstämman. Medlemsavgift betalas på 
det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer.

Aktiva medlemmar betalar utöver medlemsavgiften en årlig serviceavgift. Serviceavgiften fastställs av 
årsmötet efter förslag av Styrelsen.
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§ 7 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av 3 ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs för max. 3 år i taget och företrädesvis så 
att någon/några av dem är i tur att ersättas. Ordförande, sekreterare och kassören väljs/utses av 
styrelsen på dess konstituerande sammanträde. Styrelsen beslutar över löpande frågor. 2/3 av styrelsen 
måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig. Styrelsemöte ska hållas minst en gång i 
kvartalet. En av styrelse ledamöterna skall vara representant för Skandinaviska Stenprodukter AB och 
utsedda av dess styrelsen.

§ 8 Firmateckning
Föreningen tecknas av ordföranden ensam eller av övriga styrelse medlemmarna två i förening. Kassören 
har rätt att teckna föreningens namn endast i löpande räkningar (t.ex. vid post och bankuttag).

§ 9 Möten 
- Årsmöte skall utlysas 21 dagar i förväg och skall behandla följande:
 1.Val av ordförande, sekreterare och justerare för årsmötet.
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
 3. Styrelsens årsrapport
 4. Revisorernas berättelse
 5. Fråga om ansvarsfrihet
 6. Val av ordförande och styrelse
 7. Val av revisorer
 8. Val av övriga förtroendeuppdrag
 9. Styrelsens förslag
 10. Motioner
 11. Medlemsavgifter
 12. Beslut om serviceavgifter
 13. Övriga frågor
- Medlemsmöten skall utlysas 14 dagar i förväg.
Kallelse till möten kan skickas båda per post och/eller e-post.

§ 10 Omröstning 
Vid styrelsemöten gäller enkel majoritet. Vid års- och medlemsmöten gäller enkel majoritet. Att 
företräda en (1) annan medlem, vid års- och medlemsmöten genom fullmakt, liksom (e-)poströstning, är 
tillåten. Vid lika röstetal gäller ordförandes mening.

§ 11 Stadgeändring 
För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett 
årsmöte.

§12 Verksamhetsår 
Föreningens verksamhetsår löper från första januari till sista december.

§13 Uteslutning 
Medlem som klart bryter mot föreningens stadgar eller målsättning och reglar kan uteslutas av styrelsen. 
Den uteslutne har rätt att överklaga beslutet vid medlemsmöte.

§14 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen anhåller därom skriftligen till styrelsen. Utträde sker tidigast tre 
månader efter anhållan och meddelas föreningens medlemmar vid följande sammanträde. Medlem som inte 
erlagt medlemsavgift i tid anses ha utträtt ur föreningen men förblir betalningsskyldig till betalningen erhållits. 
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§15 Medlems åliggande i övrigt
Aktiva medlemmar i StoneZone IF kan förväntas förfrågan om deltagandet i föreningens arbete genom 
att avsätta ett visst antal timmar till ideellt arbete. 

§16 Upplösning
Föreningens upplösning beslutas med minst 3/4 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, 
varav ett årsmöte. Efter godkännande av räkenskaperna, beslutar styrelsen om hur föreningens tillgångar 
skall förvaltas.

-------//------

* (Namnet ”StoneZone” ägs av Skandinaviska Stenprodukter AB. Föreningen kan därför bara använda sig av namnet ”StoneZone” så 
länge där finns en giltig överenskommelse kring användning av namnet mellan Föreningen och Skandinaviska Stenprodukter AB.)

Stadgar för StoneZone IF       Januari 2015

3/3


