Välkommen till föreningen Geflekeramikens vänner!
Föreningen har ca 130 medlemmar och arbetar efter de stadgar som finns här nedan. Vi
anordnar 2-4 träffar per år med kunskapsberikande inslag om konst och konsthantverk med
fokus naturligtvis på Geflekeramiken. Sedan medlemsavgiften betalats är du mycket
välkomna till våra möten där samvaron med likasinnade är det bästa. Dessutom får du en
kunskap man inte hittar annars. Utnyttja medlemsskapet och kom på mötena!!
Medlemsavgiften om 150 kr sätts in på plusgirokonto 101 14 15-5
www.geflekeramik.org

STADGAR
1. Föreningen har namnet Geflekeramikens Vänner.
2. Personer med intresse av föremål från Bo Fajans och Gefle Porslinsfabrik samt dess
föregångare utgör denna intresseförening.
3. Föreningen ska verka för bevarandet av dessa föremål och att kunskapen om dem ökas
bland medlemmar och allmänhet. Skapandet, tillverkningstekniker, produktionsförhållanden och vidarehanteringen är av vikt, liksom de personer som arbetade med
detta.
4. Föreningens arbete leds av en styrelse på minst tre personer: Ordförande, sekreterare
och kassör. Minst en medlemsträff ska hållas per år (årsträffen). Vid denna väljs
ordförande och ledamöter till styrelsen. Ordförande väljs för två år. En ledamot väljs
för två år och övriga ledamöter väljs för ett år. Medlemsavgiften bestäms också vid
detta tillfälle och ska hållas låg.
5. Uteslutning av medlem kan ske på årsträffen vid uppenbara fall av motarbetande av
föreningens syften och stadgar samt efter ett års obetald medlemsavgift. I det senare
fallet kan medlemskapet återvinnas efter reglering av skulden.
6. Alla mötesbeslut tas med enkel majoritet. Ändring i stadgar kan endast ske på årsträff
och med minst 50 % av rösterna tillgängliga. Ej närvarande kan rösta genom skriftligt
förhandsbesked till ordföranden. Fullmaktsröstning är alltså ej möjlig. Varje medlem
med betald avgift har en (1) röst.
7. Vid alla medlemsträffar ordnas ett program enligt intentionerna i §3. Styrelsen ska
också verka för att föremål enligt §2 visas vid träffarna och att möjligheter ges till
byte/köp/sälj. Kallelse till träffarna ska ske minst en månad i förväg. Ett komplement
till dessa är utsändande av informationsblad.
8. Dessa stadgar är antagna vid föreningens bildande 1995-08-19. Stadgarna reviderades
vid årsmötet 25 april 2018 (§4).
Styrelse 2017-2018
Kristina Lindkvist, ordförande
Inger Moström, sekreterare
Anki Börjeson, kassör
Anita Lundgren, ledamot
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