Stadgar fastställda på årsmöte 23/9 2010

Stadgar för fotoklubben Focus
§1

Klubbens ändamål är att under trevliga och kamratliga former verka för fotografins
utveckling.

§2

Klubben skall vara ansluten till Riksförbundet Svensk Fotografi.

§3

Klubbens verksamhet och förvaltning handhas av en styrelse, som väljs av årsmötet.
Antalet styrelseledamöter fastställs av årsmötet.
Mandattiden för ordförande är ett år, för övriga ledamöter två år. Halva antalet
ledamöter väljs varje år.
Skulle inte styrelsen beviljas ansvarsfrihet, utgår samtliga ledamöters mandattid.
Ordföranden väljs direkt av årsmötet; övriga funktionärer i styrelsen – kassör och
sekreterare, utser styrelsen inom sig. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av
samtliga ledamöter är närvarande. Vid jämnt rösteantal har ordföranden utslagsröst.
Föreningens firma tecknas av ordföranden och i kassaärenden av kassören. Styrelsen
är gemensamt ansvarig inför årsmötet för klubbens tillgångar och förvaltning.

§4

Var och en, som är villig att verka för klubbens syfte enligt § 1, kan söka medlemskap. Intresseanmälan lämnas till ordföranden, och bekräftas med inbetalning av
medlemsavgift till kassören. Medlemskap erfordras för att få deltaga i klubbens
tävlingar och aktiviteter. Undantag från detta kan endast beviljas av styrelsen.

§5

Klubbmöte hålls i regel en gång i månaden under tiden augusti - april. Därutöver kan
extra möten i form av bildkvällar och liknande hållas.

§6

Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet, som skall hållas varje år före september månads utgång.
Kallelse till årsmöte och extra årsmöte skall utsändas till varje medlem minst sju
dagar före mötet.
På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1.
Godkännande av möteskallelsen.
2.
Val av funktionärer för mötet.
3.
Styrelsens och revisorernas berättelser.
4.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
5.
Beslut om antal styrelseledamöter.
6.
Val av styrelse.
7.
Val av revisorer.
8.
Val av valberedning.
9.
Fastställande av årsavgift.
10. Fastställande av arvoden.
11. Motioner
Motioner, som önskas behandlade på årsmötet, skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
Extra årsmöte sammankallas då styrelsen anser det behövligt eller då minst hälften
av medlemmarna kräver det.
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§7

Medlem skall för varje verksamhetsår erlägga en årsavgift, vars storlek beslutas av
årsmötet.
Årsavgiften för kommande verksamhetsår skall vara erlagd senast 30 oktober. Ny
medlem som inträder efter årsskiftet, betalar halv avgift resten av verksamhetsåret.

§8

Klubbens räkenskaper avslutas per den 30 juni och skall därefter föreläggas revisorerna för granskning.

§9

Beslut på årsmöte eller klubbmöte fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller
den mening som mötesordföranden företräder utom vid val, då lotten får fälla avgörandet.

§10

Hedersmedlem utses av styrelsen efter skriftligt förslag av minst tre
klubbmedlemmar. För att bli föreslagen ska personen i fråga varit aktiv i klubben en
längre tid och på ett anmärkningsvärt sätt bidragit till klubbens utveckling.
Hedersmedlem betalar ingen årsavgift.

§ 11

För ändring av dessa stadgar erfordras beslut med 2/3-dels majoritet på två efter varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmöte.

§ 12

Klubben kan upplösas efter beslut med 2/3-dels majoritet på två efter varandra följande möten. Upplösning kan också ske, när medlemsantalet understiger 5.
Vid upplösning av klubben skall tillgångar och utrustning användas till ändamål, som
överensstämmer med klubbens syfte.

2

