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Stadgar för Föreningen För Textilkonservering
§1
Föreningen utgör en sammanslutning av personer som yrkesmässigt utför konservering av
textila föremål.
Föreningens ändamål är
att arbeta för en hög textil yrkesstandard och att söka nå detta genom att som krav fodra att
medlemmarna har textil grundutbildning samt därpå följande utbildning i konservering
med tillhörande historiska och tekniska kunskaper vid en textil konserveringsateljé eller
institution,
att verka för vidareutbildning,
att verka för vidareutveckling av konserveringsmetoder genom nya rön och hjälpmedel samt
att sprida kunskaper och erfarenheter bland medlemmarna,
att arbeta för att konservatorernas kunskaper och erfarenheter effektivt utnyttjas i arbetslivet,
att befrämja det internationella samarbetet genom medlemskap i nordiska och internationella
organisationer, t ex NKF, IIC och ICOM,
att bevaka aktuell facklitteratur,
att med samarbete och solidaritet befrämja medlemmarnas intressen.
§2
Ordinarie medlemskap kan förvärvas av person som genomgått utbildning till
textilkonservator på minst tre år eller motsvarande. Pensionär behåller sin rösträtt om denne är
antagen som ordinarie medlem.
Associerat medlemskap är öppet för alla som är intresserade av textilvård och konservering.
Associerad medlem äger inte rösträtt.
Skriftlig ansökan om medlemskap skall ingivas till styrelsen senast två (2) veckor före utlyst
årsmöte och vara åtföljd av meritförteckning och andra handlingar som sökande önskar
åberopa.
Inval sker på årsmöte och förrättas, om någon så begär, med slutna sedlar. För att förslag skall
anses bifallet fordras att mer än hälften av de vid föreningsmötet närvarande, röstberättigade
medlemmarna är ense därom.
§3
Medlem som motverkar föreningens ändamål kan uteslutas. Beslut härom fattas på årsmöte.

§4
Önskar medlem utträde ur föreningen, skall styrelsen skriftligen underrättas härom.
Medlem som trots upprepade påminnelser ej erlagt medlemsavgift tre (3) år i följd kan
uteslutas ur föreningen. Beslut härom fattas på årsmöte.
§5
Föreningsmöte hålles minst två (2) gånger per år. Årsmötet är förlagt till våren och ett
föreningsmöte till hösten. Kallelse till föreningsmöten utfärdas senast två (2) veckor innan
sista anmälningsdag av styrelsen med bifogande av föredragningslista över de ärenden som i
första hand ska behandlas.
§6
Vid årsmötet väljs bland ordinarie yrkesverksamma medlemmar en styrelse, en valberedning
samt två (2) revisorer.
Styrelsen består av ordförande och sex ledamöter. Alla val sker genom omröstning och om
någon så begär med slutna sedlar. Ordförande väljs direkt av årsmötet och valet gäller för två
(2) år.
Styrelsen, vars ordförande tillika är ordförande för hela föreningen, utser inom sig vice
ordförande, sekreterare och kassör.
Vid styrelseval bör iakttagas att så många som möjligt av de institutioner, där
textilkonservering förekommer, blir representerade. Dessutom bör årsmötet verka för att
växling av styrelseledamöter sker i omgångar, så att en kontinuitet kan bevaras inom
styrelsen.
Styrelsen har att leda föreningens verksamhet och att företräda föreningen inför myndigheter
och andra institutioner.
Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande, och alla närvarande är
ense om beslutet. Om enighet ej uppnås i ett ärende, skall detta hänskjutas till avgörande vid
nästa föreningsmöte.
Vid styrelsemötena skall protokoll föras. Protokoll finns tillgängliga hos sekreteraren.
§7
Årsavgiften betalas av medlemmarna. Storleken fastställs vid årsmötet och skall täcka
kostnaderna för SFT:s verksamhet. Pensionär och associerad medlem betalar halv avgift.
§8
Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar är ej giltiga med mindre än att det fattas å
två på varandra följande årsmöten och å det sista biträtts av de flesta röstande.
§9
Beslut om upplösning av föreningen skall träffas å två på varandra följande årsmöten och å
det sista biträdas av de flesta röstande.

