
 

 
 
 
 

 
STADGAR FÖR SVENSKA GALLERIFÖRBUNDET 

antagna vid förbundets bildande 1986-09-29 
(senast rev. 2010-02-08) 

 
 
 

1. ÄNDAMÅL 
 

Svenska Galleriförbundet har till uppgift att främja galleriernas roll i offentligt svenskt konstliv och att arbeta för 
att medlemmarna bedriver seriös utställningsverksamhet med ansvar mot konstnärer, publik och samhälle. 
Förbundet skall uppnå detta genom att 

 
-  uppställa och upprätthålla normer för medlemmarnas verksamhet 
 
-  främja ett förtroendefullt samarbete medlemmarna emellan och medlemmar/konstnärer respektive med deras 
   organisationer 
 
-  bedriva en utåtriktad verksamhet bland annat med information om förbundet och deras medlemmars 
   verksamhet 
 
-  frågor av gemensamt intresse för medlemmarna företräda dem i förhållande till det allmänna och till andra  
   organisationer inom konstens område 

 
samt att i eventuellt uppkommande tvist mellan medlemmar respektive mellan medlem, konstnär/och eller 
konstköpare verka för en skälig lösning. 

 
 

2. MEDLEMSKAP 
 

Som medlem i förbundet kan inväljas fysisk eller juridisk person som driver galleri. Med galleri menas 
kontinuerlig verksamhet med periodiska utställningar av konst. Utställningarna skall huvudsakligen visa verk 
skapade och ägda av nu levande svenska eller utländska konstnärer. 

 
Vid ägarbyte, byte av ledning för galleriet, annan organisatorisk förändring eller förändring av organisationsform 
skall styrelsen informeras. Styrelsen tar därefter ställning till om ny ansökan enligt punkt 3 erfordras. 

 
Medlem som är juridisk person skall utse en företrädare i förbundet för ett år i taget. 
 
Ett galleri måste vara ägt till minst 51 % (majoritetsägt) av den eller de som driver galleriet. Utomstående 
privatperson /bolag som inte är ett auktionshus kan äga upp till 49 %  i ett galleri. 

 
 

3. INTRÄDE 
 

Utställningsverksamheten ska bedrivas kontinuerligt under minst 7 månader/år. Galleriet ska arrangera minst 6 
utställningar/år. 
 
I ansökan om inträde ska sökande som referenser för galleriets verksamhet, ange två gallerier som är medlemmar i 
förbundet, samt bankreferens eller på annat sätt göra sannolikt att ekonomiska åtagande i förhållande till 
konstnärer, kunder och SGF uppfylls. 



 
 
 
Ansökan skall också innehålla sökandes förbindelse att följa förbundets stadgar och normer. Medlemmarna skall 
beredas tillfälle att yttra sig över den sökande. 
 
Styrelsen kan bevilja dispens för vilande gallerier. Om ett medlemsgalleri måste flytta från sina lokaler, kan det 
räknas som vilande medlem, förutsatt att det betalar medlemsavgiften samt letar efter ny lokal. Ett galleri kan vara 
passivt eller utan lokal högst två årsmöten i följd. 

 
 

4. ANTAGANDE AV MEDLEM 
 

Fulltalig styrelse äger antaga sökande som medlem, om styrelsen är enig. Om styrelsen ej beviljar medlemskap 
kan den sökande hänskjuta frågan till medlemsnämnden, som äger antaga den sökande som medlem i förbundet. 

 
 

5. UTESLUTNING AV MEDLEM 
 

Om en medlems verksamhet ändras så att den ej längre uppfyller kraven enligt dessa stadgar eller av förbundet 
antagna normer för verksamheten respektive om medlemmen allvarligt eller vid upprepade tillfällen underlåter att 
fullgöra sina åtaganden gentemot konstnärer eller konstköpare kan medlemmen uteslutas, varnas, tilldelas erinran 
eller liknande. När anledning därtill förekommer skall styrelsen skriftligen underrätta medlemmen därom. 

 
Om medlemmen ej har rättat bristerna eller eljest vidtagit åtgärd som återställer förtroendet inom tre månader från 
mottagandet av underrättelsen, äger styrelsen om den är enig utesluta medlemmen ur förbundet eller med enkel 
majoritet tilldela medlemmen varning, erinran eller liknande. 

 
Har styrelsen beslutat att utesluta medlem, har medlemmen rätt att inom en månad från det att han har fatt del av 
beslutet hänskjuta frågan till medlemsnämnden. 

 
Medlem som trots påminnelse inte inom 3 månader har fullgjort sin betalningsskyldighet gentemot förbundet eller 
dess serviceorgan, uteslutes ur förbundet genom styrelsebeslut. Styrelsen äger -- om den är enig - bevilja 
medlemmen återinträde efter det att årsavgiften jämte dröjsmålsränta erlagts. 

 
 

6. EKONOMI 
 

Räkenskapsår och budgetår skall vara kalenderår. Medlem skall erlägga årsavgift till förbundet, oavsett om 
medlemskapet gällt hela året eller ej. 

 
Medlem skall erlägga årsavgiften årligen senast den 30 mars för innevarande kalenderår. Ny medlem skall erlägga 
den på budgetåret belöpande årsavgiften inom en månad efter beviljandet av medlemskap. 

 
Årsavgiften skall vara så stor, att förbundet har resurser att fullgöra sina uppgifter på ett för medlemmarna men 
också ur det allmännas och andra organisationers synpunkt godtagbart sätt. 

 
Årsavgiften skall fastställas av förbundsmötet på grund av en av förbundsmötet godkänd budget. 
 
Medlemskap i förbundet medför ej rätt till andel i dess tillgångar eller ansvar för dess skulder. 

 
 

7. FÖRBUNDSMÖTE 
 

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet. Till förbundsmöte skall kallas samtliga medlemmar 
respektive deras företrädare. 

 
Varje medlem respektive företrädare har en röst och äger företräda högst en medlem som ombud. Medlem får ej 
företrädas annat än av annan medlem respektive företrädare såsom ombud. 



 
 
 
Förbundsmötets beslut fattas med enkel majoritet bland de i beslutet deltagande. Vid lika röstetal skall som beslut 
gälla den mening som biträds av mötets ordförande. Kvalificerad majoritet krävs i vissa fall som särskilt anges i 
dessa stadgar. Sluten omröstning skall företagas om förbundsmötet så beslutar. 

 
Ordinarie förbundsmöte (årsmöte) hålls en gång årligen under tiden 20januari - 15 februari. 
 
Vid förbundsmöte skall efter röstlängdsjustering följande ärenden förekomma. 

 
1. Val av mötesordförande 
2. Val av två justeringsmän 
3. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat 
4. Godkännande av föredragningslista 
5. Styrelsens förvaltningsberättelse med balansräkning och resultaträkning för föregående räkenskapsår 
6. Revisorernas berättelse, för granskningen av förbundets räkenskaper för föregående räkenskapsår 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
8. Arvode för styrelse, suppleanter och revisorer 
9. Beslut om budget för förestående kalenderår 
10. Beslut om årsavgift 
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
12. Val av revisorer 
13. Val av ledamöter i medlemsnämnd 
14. Val av ledamöter i valnämnd 
15. Medlemmars framställningar till mötet 

 
Medlem som önskar få ärende behandlat vid årsmötet, skall skriftligen framställa detta till styrelsen senast den 1 
december. Det åligger styrelsen att uppta sådant ärende på föredragningslistan och att till förbundsmötet avge sitt 
utlåtande över ärendet. 

 
Endast ärende som upptagits på föredragningslistan får göras till föremål för förbundsmötesbeslut, såvida inte 
förbundsmöte med minst 2/3 majoritet beslutar annorlunda. 

 
Kallelse och föredragningslista jämte styrelsens förvaltningsberättelse med balansräkning och resultaträkning skall 
sändas ut till medlemmarna minst två veckor före den dag då förbundsmötet skall hållas. 

 
Extra förbundsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna så beslutar eller då minst 1/4 av medlemmarna så begär, 
Kallelse med föredragningslista till extra förbundsmöte skall sändas ut till medlemmarna minst en vecka före den 
dag då förbundsmötet skall hållas. 

 
 

8. STYRELSE 
 

Förbundet skall ha en styrelse som svarar för förbundets organisation och förvaltning av dess angelägenheter i 
överensstämmelse med stadgarna och förbundsmötets beslut. 

 
Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och tre suppleanter för dem. De skall utses av årsmötet bland förbundets 
medlemmar respektive företrädare. Minst två ledamöter skall utses bland medlemmar respektive företrädare med 
gallerier i Storstockholm och minst två bland medlemmar respektive företrädare med gallerier utanför 
Storstockholm. Likaså skall minst en suppleant utses från respektive grupp. 

 
Styrelseledamöterna och suppleanterna utses på ordinarie förbundsmöte för två år åt gången, varvid ordförande 
och en ledamot väljs jämna år och tre ledamöter väljs udda år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Denna 
post har samma varaktighet i tiden som den aktuella ledamotens. En suppleant utses jämna år och övriga 
suppleanter udda år. 

 
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger om året och eljest då så påkallas av ordföranden eller av två ledamöter. 
Till sammanträdena bör suppleanterna kallas. Suppleant har rösträtt endast som ersättare för ordinarie ledamot.  



 

 
 
Suppleanterna inträder i den ordning de valts, dock att stockholmsledamot i första hand ersätts av 
stockholmssuppleant och motsvarande för ledamot från galleri utanför Storstockholm. 

 
För beslut av styrelsen fordras att tre röstande är ense därom utom i fall som särskilt angives dessa stadgar. 
 
Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare eller de befattningshavare i övrigt som befinnes erforderliga för 
handhavande av förbundets löpande göromål. 
 
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 

 
 

9. MEDLEMSNÄMND 
 

Medlemsnämnden ska bestå av 3 ledamöter och 1 suppleant. Ledamöter och  suppleant väljs för två år i taget. 
Förbundsmötet ska utse ledamöterna och suppleanten bland förbundets medlemmar. Vid tvist eller uteslutning ska 
majoriteten av ledamöterna vara ense. 
 
Medlemsnämnden skall också pröva sådant styrelsens beslut om uteslutning av medlem, som hänskjutits till 
nämnden enligt punkt 5 ovan. 
 
I fråga om uteslutning av medlem äger medlemsnämnden uppdraga åt auktoriserad revisor att granska 
medlemmens räkenskaper. Medlem är skyldig att i erforderlig utsträckning ställa räkenskaperna till förfogande för 
sådan granskning. 
 
Ledamot av medlemsnämnd skall förbinda sig att iaktta tystnadsplikt rörande vad som förekommer inför nämnden 
och vid dess överläggningar. 

 
 

10. VALNÄMND 
 

Årsmötet utser årligen tre ledamöter bland medlemmarna, varav en sammankallande, att utgöra valnämnd. 
Nämndens uppgift är att förebereda de val som skall företas vid förbundsmöte. Den sammankallande ledamoten 
skall vara ordförande. 

 
 

11. RÄKENSKAPER OCH REVISION 
 

Förbundets räkenskaper skall omfatta kalenderår. För granskningen av styrelsens förvaltning samt förbundets 
räkenskaper utses på årsmötet två revisorer jämte två personliga suppleanter för dem. 

 
Styrelsens förvaltningsberättelse med balansräkning och resultaträkning skall avlämnas till revisorerna senast den 
10 januari. Revisorerna skall senast den 20 januari till styrelsen avlämna en till förbundsmötet ställd berättelse för 
deras granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaperna samt därvid tillika tillstyrka eller avstyrka 
ansvarsfrihet för styrelsen. 

 
 

12. UTTRÄDE UR FÖRBUNDET 
 

Medlem som önskar utträda ur förbundet har att skriftligen säga upp medlemskapet senast tre månader före 
kalenderårets utgång. Medlemskapet upphör därvid att gälla med utgången av kalenderåret. 

 
Medlem som på grund av sådan förändring i verksamheten, som kan antas bli varaktig, inte längre uppfyller de i 
punkterna 2 och 3 för medlemskap uppställda kraven är skyldig att utträda ur förbundet. 



 

 
 

13. ÄNDRING AV STADGARNA 
 
Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt endast om förbundsmöte beslutat därom med 2/3 majoritet. 

 
 

14. UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET 
 

Förbundsmöte äger besluta om förbundets upplösning om beslutet biträds av minst 2/3 av förbundets samtliga 
medlemmar respektive företrädare. 1 samband med beslut om upplösning skall förbundsmötet jämväl besluta om 
förbundets tillgångar. 

 
-- * -- 

 
Undertecknade ordinarie styrelseledamöter i Svenska Galleriförbundet intygar härmed att ovanstående stadgar, 
efter revidering av punkt 3, andra stycket, i tidigare gällande stadgar från 1995-02-13 (då reviderade från de 
ursprungliga stadgarna), gäller som förbundets stadgar från och med 2010-02-08 enligt beslut vid förbundsmöte. 
 
 
 

Sara Sandström-Nilsson Carin Hjärne Madeleine Lång 

 Mia Sundberg Juha Sulila  

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

NORMER FÖR KONSTGALLERI I SVENSKA GALLERIFÖRBUNDET 
antagna vid förbundets bildande 1986-0949 

 
 
 

1. Förbundets, medlemmar skall bedriva en seriös utställningsverksamhet med ansvar mot konstnärer, 
publik och samhälle, samt värna om konstnärers och galleriers roll och betydelse i det kulturpolitiska 
livet. Förbundets medlemmar förbinder sig att ha omsorg om konstnären presentationsmässigt samt att 
iaktta god affärssed. 

 
 
2. Galleriets verksamhet skall vila på marknadsekonomiska grunder och får ej för sin verksamhet vara 

beroende av statliga eller kommunala bidrag eller av andra allmänna medel. 
 
 
3. Galleriets huvudsakliga verksamhet skall vara att anordna periodiska utställningar, huvudsakligen med nu 

levande svenska eller utländska konstnärers verk. Verken bör huvudsakligen vara i konstnärernas ägo 
eller vara förmedlade av hans/hennes ombud eller rättshavare. 

 
 
4. Utställningsverksverksamheten skall bedrivas kontinuerligt under september - maj månad med minst tre 

utställningar per säsong. 
 

Galleriet skall ha öppet minst fyra dagar per vecka med i genomsnitt fyra timmars öppettid per dag. 
Styrelsen har möjlighet att bevilja dispens. 

 
 
5. Galleriet bör genom att använda gemensam logotype visa att det är medlem i Galleriförbundet. 
 

Förbundets medlemmar förbinder sig att i enlighet med förbundets grundsyn ha ekonomiskt och etiskt 
godtagbara utställningsvillkor, vilket innebär rimliga och väl motiverade provisionsvillkor. Hyres- eller 
garantibelopp får inte debiteras konstnären. Grundprincip: Delade risker. 

 
 
6. Galleriet skall i god tid före utställningen överenskomma med utställande konstnär om de ekonomiska 

villkor rörande administrationen som skall gälla. Önskar utställande konstnär teckna utställningsavtal bör 
galleriet tillämpa det av förbundet utarbetade formuläret. 

 
Galleriet skall svara för att ekonomisk sammanfattning sker efter utställningens slut och 
att slutavräkning sker inom två månader, om ej annat överenskommits. 
 
Galleriet skall årligen lämna in statistikuppgifter rörande omsättning, besöksantal mm enligt ett från 
styrelsen utskickat formulär. De inlämnade uppgifterna behandlas konfidentiellt och sammanställs av EN 
representant i styrelsen. Det är totalsumman som är intressant och behövs för att kunna föra diskussioner 
med politiker och makthavare. 

 
 


