
   
FÖRENINGEN SVENSK BOKKONST  
STADGAR	  antagna vid årsmötet den 29 mars 2012 
 
 
 

Namn, säte och ändamål 
§ 1 
Föreningens namn är Svensk Bokkonst och har sitt säte i Stockholm.  
 
Föreningens ändamål är att stimulera till hög kvalitet inom svensk bokproduktion bland 
annat genom att årligen välja ut maximalt 25 böcker, ur det senaste årets produktion, som i 
sammanhanget anses särskilt förtjänstfulla. För urvalet väljs en jury. 

 
Urvalet ska redovisas i tryckt form, t.ex. i en katalog och presenteras på utställningar i 
Kungl. biblioteket och vid andra arrangemang i Sverige och utlandet.  
 
Medlemskap 
§ 2 
Ansökan om medlemskap i föreningen ska göras skriftligen och avgöras av föreningens 
styrelse.  
 
Årsavgifter till föreningen samt andra medlemsförpliktelser 
§ 3 
Medlemskap i föreningen medför skyldighet att erlägga vid årsmöte fastställd årsavgift till 
föreningen.  
 
Medlem förbinder sig att följa stadgarna. 
 
Uteslutning/utträde 
§ 4 
Medlem som bryter mot dessa stadgar, eller genom sitt handlande åsamkar föreningen eller 
dess strävanden skada, kan på förslag av styrelsen och efter föreningsmötets beslut skiljas 
från medlemskapet. Beslutet kan fattas med enkel majoritet; vid lika röstetal har 
mötesordföranden utslagsröst. Styrelsen ska informera den berörde om sitt förslag om 
uteslutning minst en vecka före det möte där beslut om uteslutning ska behandlas.  
 
Medlem som inte erlagt innevarande års medlemsavgift den 1 juli anses ha utträtt ur 
föreningen. 
 
Jury för Svensk Bokkonst 
§5 
Styrelsen utser årligen en jury som har till uppgift att välja ut de maximalt 25 böcker som 
Svensk Bokkonst premierar.  
 
Styrelsen fastställer antalet jurymedlemmar, dock lägst fem och högst sju stycken.  
 
Juryn ska representera grafiska formgivare, bokbindare, boktryckare, förläggare, 
illustratörer och fotografer.  
 



Föreningens ordinarie möte 
§ 6 
Föreningen håller årsmöte före maj månads utgång samt dessutom extra möten när styrelsen 
anser det erforderligt eller det begärs av minst 1/10 av medlemmarna. 
 
Varje medlem har en röst. 
 
Kallelse till årsmöte ska göras skriftligen senast tre veckor före utsatt möte. 
 
På årsmötet ska följande ärenden behandlas: 
 
1. att mötet är stadgeenligt utlyst  
2. fastställande av mötets föredragningslista  
3. val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för mötet  
4.	  upprättande	  av	  röstlängd	  
5. styrelsens verksamhetsberättelse från föregående år  
6. redovisning av resultat- och balansräkning  
7. revisorernas berättelse  
8. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
9. behandling av ärenden som av styrelsen förelagts årsmötet  
10. av föreningsmedlem väckt fråga, som anmälts till styrelsen senast före mars månads 
utgång  
11. beslut om medlemsavgifter  
12. styrelsens verksamhets- och budgetplan för innevarande verksamhetsår  
13. val på ett år av ordförande  
14. val på två år av övriga styrelseledamöter  
15. val på ett år av två revisorer  
16. val av valberedning för ett år  
17. övriga frågor 
 
Omröstning sker öppet, utom vid val där någon begärt sluten omröstning. Beslut fattas, 
såvida dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
mötesordföranden utslagsröst.  
 
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på 
mötet. 
 
Valberedning 
§ 7 
Valberedningen ska bestå av tre personer varav en ordförande tillika sammankallande. 
 
Valberedningen utses av årsmötet för ett år i taget. 
 
Valberedningens förslag ska tillställas styrelsen en månad före årsmötet och medlemmarna 
tillsammans med kallelsen till årsmötet. 
 
 
 
 
 



Styrelse 
§ 8 
Svensk Bokkonsts verkställande organ är styrelsen. Den ska bestå av minst sju ledamöter.  
 
Ordförande väljs på ett år. 
 
Övriga ledamöter väljs på två år på så sätt att tre nyväljs eller omväljs varje år. 
 
Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare, såvida årsmötet inte beslutar annorlunda. 
 
§ 9 
Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 
 
§ 10 
Styrelsen utser, på förslag av Kungl. biblioteket, en verksamhetsledare. 
 
§ 11 
Kallelse till styrelsemöte jämte föredragningslista ska tillställas styrelseledamöterna senast 
en vecka före mötet.  
	  
§12	  
Det åligger styrelsen att 
1. verka för föreningens ändamål enligt § 1 
2. verkställa beslut av årsmötet 
3. handha och ansvara för föreningens medel och egendom 
4. föra räkenskaper och protokoll 
 
§13 
För alla av Svensk Bokkonst eller dess styrelse beslutade åtgärder är Svensk Bokkonst 
ensam ansvarig.  
 
Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. 
 
Firmateckning 
§ 14 
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av den eller dem styrelsen 
därtill utser. 
 
Stadgeändring 
§ 15 
Föreningens stadgar kan ändras genom två på varandra följande föreningsbeslut, med två 
tredjedels majoritet, varav ett ska fattas vid ordinarie årsmöte.   
 
Beslut om likvidation 
§ 16 
För upplösning av Svensk Bokkonst fordras beslut av två på varandra följande 
föreningsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte, med två tredjedels majoritet. Vid 
upplösning tillfaller föreningens tillgångar Kungl. biblioteket. 

	  


