
Stadgar	  
För	  Lerums	  Fotoklubb	  
	  
§	  1	  Föreningens	  ändamål	  Föreningen	  har	  som	  ändamål	  att	  utveckla	  och	  fördjupa	  sina	  

medlemmars	  intresse	  och	  kunskaper	  inom	  fotografering	  av	  alla	  slag.	  	  Föreningen	  är	  
politiskt,	  fackligt	  och	  religiöst	  obunden.	  

§	  2	  Föreningens	  verksamhet	  	  Till	  föreningens	  verksamhet	  hör	  att	  ordna	  kurser	  inom	  
fotografering	  för	  att	  bidra	  till	  medlemmarnas	  fortbildning	  i	  ämnet.	  

§	  3	  Föreningens	  verksamhetsår	  	  Förenings	  verksamhetsår	  sammanfaller	  med	  
kalenderåret.	  

§	  4	  Medlemskap	  	  För	  att	  vara	  medlem	  i	  föreningen	  krävs	  att	  medlemsavgift	  för	  hel-‐	  eller	  
halvår	  är	  erlagd.	  Medlemsavgiftens	  storlek	  ska	  för	  kommande	  verksamhetsår	  
bestämmas	  av	  årsmötet.	  	  Medlemmar	  är	  skyldiga	  att	  följa	  beslut	  fattade	  på	  års-‐	  eller	  
klubbmöte.	  	  Uteslutande	  av	  medlem	  ur	  föreningen	  kan	  bli	  aktuellt	  vid	  grövre	  brott	  
mot	  föreningens	  stadgar	  eller	  brott	  mot	  andra	  	  regler	  som	  ska	  följas	  i	  samband	  med	  
aktiviteter	  som	  arrangeras	  inom	  föreningens	  verksamhet	  eller	  brott	  mot	  gällande	  
lagar.	  

§	  5	  Styrelsen	  	  Lerums	  Foto	  Klubb	  ska	  bestå	  av	  minst	  3	  personer:	  Ordförande	  
	  Sekreterare	  	  Kassör	  	  Mandatperioden	  för	  ordförande	  och	  eventuella	  
styrelsesuppleanter	  är	  1	  år.	  	  Mandatperioden	  för	  kassör	  och	  övriga	  
styrelseledamöter	  är	  2	  år.	  	  Styrelsens	  väljs	  med	  enkel	  majoritet	  på	  ett	  behörigt	  
utlyst	  årsmöte.	  	  	  Styrelsens	  uppgift	  är	  att	  sköta	  det	  löpande	  föreningsarbetet	  i	  
enlighet	  med	  förenings	  stadgar,	  att	  sköta	  bokföring	  samt	  att	  ansvara	  för	  	  förenings	  
verksamheter	  gentemot	  medlemmarna.	  	  Styrelsesammanträden	  ska	  hållas	  minst	  
fyra	  gånger	  per	  år.	  	  Ordförande	  kallar	  till	  dessa	  sammanträden.	  	  För	  att	  ett	  
styrelsemöte	  skall	  vara	  beslutsmässigt	  krävs	  att	  minst	  tre	  styrelseledamöter	  är	  
närvarande.	  	  Alla	  ordinarie	  styrelseledamöter	  äger	  rösträtt	  vid	  
styrelsesammanträden.	  	  Det	  åligger	  styrelsen	  att	  kalla	  till	  och	  förbereda	  förenings	  
årsmöte.	  	  	  Protokoll	  skall	  föras	  under	  styrelsemöte	  och	  skall	  efter	  mötet	  justeras	  av	  
mötesordförande	  och	  av	  mötet	  utsedd	  justeringsperson.	  	  Ett	  underskrivet	  exemplar	  
av	  protokollet	  skall	  arkiveras	  och	  delges	  medlemmarna.	  	  Styrelsen	  skall	  föra	  
förteckning	  över	  klubbens	  medlemmar.	  	  Den	  skall	  också	  mottaga,	  utgiva,	  redovisa	  
samt	  förvalta	  klubbens	  medel,	  realia	  och	  kontanta	  tillgångar.	  	  	  Styrelsen	  skall	  utöva	  
tillsyn	  över	  klubben	  och	  göra	  nödvändiga	  inköp	  därtill.	  Vidare	  äger	  styrelsen	  rätt	  
att	  förändra	  kostnader	  i	  samband	  	  med	  annan	  föreningsverksamhet	  om	  föreningens	  
ekonomi	  så	  kräver.	  	  	  Styrelsesammanträdet	  har	  rätt	  att	  adjungera	  personer.	  	  Med	  
adjungering	  avses	  närvaro-‐	  och	  yttranderätt.	  Adjungering	  medför	  ej	  rätt	  att	  deltaga	  
i	  beslut,	  ej	  heller	  medansvar	  för	  fattade	  beslut.	  

§	  6	  Föreningsmöte	  	  Föreningsmötet	  är	  föreningens	  högsta	  beslutande	  organ	  på	  vilket	  
samtliga	  av	  förenings	  medlemmar	  äger	  rätt	  att	  deltaga.	  	  Föreningsmötet	  skall	  
verkställa	  erforderliga	  val,	  granska	  styrelsens	  verksamhet,	  dra	  upp	  riktlinjer	  för	  
verksamheten	  i	  stort	  samt	  fastställa	  	  den	  ekonomiska	  ramen	  för	  verksamheten.	  
	  Föreningsmötet	  skall	  under	  verksamhetsåret	  hålla	  minst	  två	  sammanträden:	  ett	  



årsmöte	  som	  skall	  	  hållas	  före	  utgången	  av	  mars	  månad	  efter	  verksamhetsårets	  slut	  
samt	  ett	  höstmöte	  som	  skall	  hållas	  före	  oktober	  månads	  utgång	  under	  	  gällande	  
verksamhetsår.	  Motioner	  får	  endast	  lämnas	  av	  föreningsmedlemmar.	  Motioner	  
skall	  vara	  styrelsen	  skriftligen	  tillhanda	  senast	  	  sju	  dagar	  före	  föreningsmötet.	  
	  Kallelse	  till	  föreningsmöte	  skall	  delges	  medlemmarna	  senast	  tio	  dagar	  före	  
föreningsmöte.	  	  Kallelsen	  skall	  uppta	  förslag	  till	  föredragningslista.	  	  Slutlig	  
föredragningslista	  och	  samtliga	  till	  mötet	  tillhörande	  handlingar	  anslås	  i	  samband	  
med	  föreningsmötet.	  	  Extra	  föreningsmöte	  skall	  hållas	  inom	  20	  dagar	  efter	  att	  
yrkande	  därom	  skriftligen	  har	  inkommit	  till	  föreningsstyrelsen,	  	  samt	  utlysas	  i	  
vederbörlig	  ordning.	  Styrelsemedlem,	  föreningens	  revisorer	  eller	  minst	  10	  %	  av	  
föreningsmedlemmar	  äger	  rätten	  att	  hos	  	  föreningsstyrelsen	  begära	  utlysande	  av	  
extra	  föreningsmöte.	  Ordinarie	  föreningsmedlem	  äga	  närvaro-‐,	  yttrande-‐,	  förslags-‐	  
och	  rösträtt	  	  vid	  föreningsmötet.	  Röstning	  med	  fullmakt	  får	  ej	  förekomma.	  
Föreningsmötet	  har	  rätt	  att	  adjungera	  personer.	  Med	  adjungering	  avses	  	  närvaro-‐	  
och	  yttranderätt.	  Adjungering	  medför	  ej	  rätt	  att	  deltaga	  i	  beslut,	  ej	  heller	  medansvar	  
för	  fattade	  beslut.	  Föreningsmötet	  är	  	  beslutsmässigt	  då	  det	  är	  behörigt	  utlyst.	  Vid	  
omröstning	  gäller	  majoritetsbeslut.	  Vid	  lika	  röstetal	  äger	  mötesordföranden	  
utslagsröst.	  	  	  Vid	  föreningsmötet	  skall	  föras	  beslutsprotokoll	  som	  inom	  10	  dagar	  
skall	  färdigställas,	  justeras	  och	  anslås	  på	  vederbörlig	  plats.	  	  Original	  skall	  arkiveras	  
tillsammans	  med	  övriga	  möteshandlingar.	  Föreningsmötets	  protokoll	  skall	  justeras	  
av	  mötesordförande	  	  och	  två	  vid	  mötet	  särskilt	  utsedda	  justeringspersoner.	  
	  	  Föreningsmötet	  åligger	  att	  på	  årsmötet:	  	  -‐	  Besluta	  om	  riktlinjer	  för	  föreningens	  
arbete.	  -‐	  Behandla	  föregående	  verksamhetsårs	  styrelses	  verksamhetsberättelse.	  	  -‐	  
Revisorernas	  rekommendation	  för	  föregående	  verksamhetsårs	  styrelse.	  	  -‐	  Besluta	  
om	  ansvarsfrihet	  för	  föregående	  verksamhetsårs	  styrelse.	  	  -‐	  Fastställa	  
medlemsavgift.	  -‐	  Behandla	  motioner.	  -‐	  Val	  av	  ordförande	  för	  nästa	  verksamhetsår	  	  -‐	  
Val	  av	  kassör	  för	  nästa	  verksamhetsår	  	  -‐	  Val	  av	  övrig	  styrelsegrupp	  	  -‐	  Val	  av	  revisor	  
samt	  suppleant	  	  -‐	  Val	  av	  valberedning	  Höstmötet	  äga	  rätt	  att	  genom	  fyllnadsval	  
komplettera	  styrelsen.	  	  Personer	  som	  genom	  fyllnadsval	  väljs	  in	  i	  
föreningsstyrelsen	  räknas	  som	  fullvärdiga	  medlemmar	  av	  styrelsen.	  	  Om	  avgående	  
personer	  på	  förtroendeuppdrag	  inte	  beviljas	  ansvarsfrihet,	  skall	  nästkommande	  
möte	  besluta	  vilka	  åtgärder	  som	  	  skall	  vidtagas.	  Då	  särskilda	  skäl	  föreligger	  kan	  
styrelsen	  efter	  skriftlig	  ansökan	  från	  funktionär	  entlediga	  vederbörande	  från	  
förtroendeuppdrag.	  	  Föreningsstyrelsen	  äger	  rätt	  att	  tillförordna	  annan	  person	  att	  
fullgöra	  den	  entledigades	  uppgifter	  till	  nästa	  föreningsmöte,	  då	  fyllnadsval	  skall	  ske.	  
	  Förenings	  räkenskapsår	  sammanfaller	  med	  verksamhetsåret.	  

§	  7	  Revisorer	  Revisorerna	  skall	  granska	  klubbens	  räkenskaper	  jämte	  förda	  protokoll	  och	  
därefter	  till-‐	  eller	  avstyrka	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen.	  

§	  8	  Stadgeändringar	  För	  att	  kunna	  besluta	  om	  stadgeändringar	  krävs	  beslut	  på	  två	  efter	  
varandra	  följande	  föreningsmöten	  varav	  det	  ena	  skall	  vara	  ett	  årsmöte.	  

§	  9	  Förenings	  upphörande	  Beslut	  om	  klubbens	  upphörande	  skall,	  för	  att	  vara	  giltigt,	  
fattas	  på	  två	  efter	  varandra	  följande	  föreningsmöten	  varav	  det	  en	  skall	  vara	  ett	  årsmöte.	  
	  Eventuella	  tillgångar	  vid	  föreningens	  upphörande	  skall	  i	  första	  hand	  täcka	  skulder	  och	  
kostnader	  som	  kan	  uppkomma.	  	  Återstående	  tillgångar	  skall	  i	  största	  möjliga	  mån	  
överföras	  till	  annan	  förening,	  klubb	  eller	  sammanslutning	  med	  liknande	  verksamhet	  
som	  Lerums	  Foto	  Klubb	  


