Stadgar för KYO,
Konstmodellernas Yrkesorganisation.
Senast reviderade och godkända 17 februari 2008.

Målsättning. §1. Konstmodellernas Yrkesorganisation är en ideell förening för konstmodeller
och har till uppgift att tillvarata gemensamma yrkesintresen och vad därmed
äger sammanhang. Föreningen är politiskt och religiöst oberoende.
Modellen skall befrämja ett seriöst intresse för sitt arbete och inse sitt ansvar
för den konstnärliga utbildningen.
Verksamhets- §2. Föreningens verksamhetsområde är huvudsakligen Stockholm med omnejd,
område.
men föreningen skall uppmuntra till att starta och stödja kontaktgrupper vid
skolorna i övriga landet.
Medlemsskap. §3. Till medlem i föreningen kan antagas envar som arbetar eller har arbetat som
konstmodell. Envar som söker medlemskap i föreningen skall på anmodan
kunna styrka arbete som modell. Så kallad stödmedlem behöver inte vara
eller ha varit modell och har inte heller rösträtt i föreningen.
Uteslutning. §4. Medlem kan uteslutas ur föreningen om medlemmen underlåter att erlägga
fastställda avgifter eller om medlemmen bryter mot föreningens beslut eller i
övrigt skadar dess anseende.
Årsmötet.

§5. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är verkställande.
Val av styrelse sker årligen vid årsmötet, som bör hållas senast i februari.
Styrelse består av ordförande, väljs på ett år, fyra ledamöter, väljs på två år
växelvis två ena året och de andra två nästa år, samt två suppleanter som
väljs på ett år. Styrelsen konstituerar sig själv.
Föreningen tecknas av; a). avtal:
ordföranden
b). ekonomi: kassören.
Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen senast 14 dagar innan årsmötet.
Rösträtt har varje närvarande medlem som erlagt föregående års avgift eller
innevarande års avgift.
Styrelsen kan under arbetsåret utse funktionärer som behövs för föreningens
arbete.

Avgift.

§6. Styrelse förelägger årsmötet förslag till termins- eller årsavgifts storlek.

Utbildnings- §7. Styrelsen utser ett utbildningsråd bestående av tre ledamöter;
en konstnär/lärare/stödmedlem, en yrkesaktiv konstmodell samt KYO:s kassör.
råd.
KYO:s styrelse beslutar om utbetalningar efter samråd med/på förslag av
utbildningsrådet.
Ändring av
stadgarna.

§8. Beslut om ändring av föreningens stadgar kan fattas vid årsmöte till vilket personlig kallelse har utgått, men är ej giltigt med mindre än att frågan varit
behandlad på ett medlemsmöte dessförinnan och att minst två tredjedelar av de
närvarande röstar för förändringen. I kallelsen till sådana medlemsmöten skall
framgå att stadgeändringar står på dagordningen.

Upplösning.

§9. Föreningen kan upplösas efter två på varandra följande medlemsmöten, varav
det ena skall vara ett årsmöte. Beslut skall vara enhälliga, och vid sådana medlemsmöten beslutas hur föreningens tillgångar skall disponeras.

