Glasakademins stadgar
1. Ändamål :
Glasakademins ändamål är att vara ett forum för svenskt studioglas.
Glasakademin vill öka kunskapen om studioglas
Glasakademin ska utgöra ett informationscentrum för studioglas och dess medlemmar.
Glasakademin ska fungera som ett nätverk för aktiva glaskonstnärer (utanför glasindustrin)
Glasakademin skall aktivt samarbeta med Smålandsmuseum/Sveriges Glasmuseum, bistå dem
i utvecklingen av Studioglasmuseet.
2. Glasakademin är en ideell förening.
3. Föreningens hemort c/o Ebba von Wachenfeldt, Skeppsta Hytta, 646 91 Gnesta
4. Medlemmar i Glasakademin är de studioglaskonstnärer, som grundar föreningen och de
som senare inväljs. Inval sker på årsmöte efter förslag av två akademimedlemmar.
Förslag till nya medlemmar inlämnas skriftligt till styrelsen en månad före årsmöte.
5. Medlemsåtagande.
Att aktivt verka för Glasakademins ändamål och vara beredd att delta i styrelsen.
6. Medlemsavgift fastställs av årsmötet.
7. Styrelsen ska bestå av fem medlemmar och två suppleanter. Mandattid för samtliga ska
vara två år.
Ordförande väljs som sådan av medlemmarna vid årsmötet, övriga uppgifter fördelas inom
styrelsen Som sekreterare kan tjänstgöra person utanför styrelsen.
Anm. Vid första årsmötet väljs ordförande för två år, två medlemmar och en suppleant på två
år, två medlemmar och en suppleant på ett år.
En revisor och en revisorssuppleant för ett år väljes på årsmötet.
Valberedning bestående av tre medlemmar väljs av årsmötet.
8. Årsmöte hålls senast i maj månad. Kallelse ska utsändas två veckor i förväg.
Följande ska behandlas på årsmöte :
a. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justerare
b. Frågan om mötets behöriga utlysande
c. Godkännande av dagordningen
d. Styrelsens verksamhetsberättelse
e. Revisorns ekonomiska berättelse
f. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

g. Val av ordförande i föreningen
h. Val av två styrelseledamöter och en suppleant
i. Val av revisor och revisorssuppleant
j. Val av valberedning
k. Fastställande av medlemsavgift
l. Övriga frågor
Medlemsmöte hålles i september eller oktober och bör förläggas på växlande orter. Styrelsen
kan dessutom kalla till medlemsmöte när särskilda skäl föreligger.
9. Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
10. Firmateckning. Föreningens firma tecknas av av ordförande och kassör var för sig eller
tillsammans.
11. Ändring av stadgar kan ske genom beslut på två varandra följande möten, varav ett
årsmöte.
12. För upplösning av Glasakademin fordras beslut på två varandra följande möten, varav
ett årsmöte. Minst en månad ska förflyta mellan mötena.
Glasakademins tillgångar ska vid en upplösning tillfalla Sveriges glasmuseum,
Smålandsmuseum eller annan lämplig institution.

