
Stadgar för Lerums Fotoklubb, Org. nr 802440-7507 
antagna vid föreningens årsmöte 2020-03-04 och 2020-10-05  
 
§ 1 Namn Föreningens namn är Lerums fotoklubb  
Föreningen får i tal och skrift tecknas LFK.  
 
§ 2 Ändamål  
Föreningens ändamål är att utveckla medlemmarnas konstnärliga och tekniska färdigheter 
inom det fotografiska området.  
 
§ 3 Förbundstillhörighet  
Föreningen är ansluten till Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar (RSF) 
samt till Västra Sveriges Fotoklubbar. 
  
§ 4 Säte  
Föreningen skall ha sitt säte i Lerums kommun.  
 
§ 5 Föreningens angelägenheter  
Föreningens verksamhet styrs av en styrelse, minst bestående av ordförande, kassör och 
sekreterare.  
 
§ 6 Firmatecknare  
Föreningens firmatecknare tecknas av styrelsen utvalda ledamöter om minst 3 personer var 
för sig  
 
§ 7 Medlemskap  
Den som delar föreningens målsättning, samt är beredd att följa dess stadgar, äger rätt att 
bli medlem i föreningen.  
 
§ 8 Medlemsavgift  
Medlem är den som erlagt medlemsavgift för innevarande verksamhetsår Medlemsavgift 
skall erläggas senast 28:e februari för upprätthållande av medlemskap.  
Familjemedlemmar erhåller nedsatt avgift enligt årsmötesbeslut.  
 
§ 9 Årsmöte/föreningsmöte  
Föreningen har årsmöte i början på mars. Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna 
tillhanda senast 10 dagar före mötet. Rösträtt på årsmötet har den som betalt medlemsavgift 
för aktuellt verksamhetsår. Pengarna ska finnas på LFK:S bankkonto senast 28:e februari. 
Föreningens ordförande, eller av denne utsedd person, inleder årsmötet och tillser att 
mötesordförande och sekreterare, samt justeringspersoner, tillika rösträknare, utses av 
mötet.  
 
§ 10 Medlemsmöte  
Föreningen har medlemsmöte ungefär en gång per månad under tiden aug - juni. På 
medlemsmöten bjuder vi in föreläsare, har bildvisningar, genomför workshops och 
informerar och diskuterar aktuella frågor i klubben. Styrelsen kan kalla till extra 



medlemsmöte för diskussion och beslut om specifika frågor.  
 
§ 11 Extra föreningsmöte  
Kallelse till extra föreningsmöte kan ske på styrelsens förslag eller om minst en femtedel 
(1/5) av föreningens medlemmar påkallar detta. Extra föreningsmöte får endast behandla 
den eller de frågor som föranlett dess kallande. Finner revisorerna vid sin löpande 
granskning skäl att kalla till extra föreningsmöte skall revisorerna uppmana styrelsen att så 
göra. Har styrelsen inte inom 14 dagar följt revisorernas uppmaning äger revisorerna rätt att 
själva kalla till extra föreningsmöte. Beträffande rösträtt gäller att medlemsavgiften ska 
finnas på föreningens bankkonto senast tre dagar före mötet.  
 
§ 12 Ärenden vid årsmöte  
Vid årsmötet, som skall hållas i början av mars, skall följande obligatoriska ärenden tas upp: 
1. Mötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande. 3. Val av mötesordförande 
och sekreterare samt två justeringspersoner att jämte ordföranden justera 
årsmötesprotokollet. Justeringpersonerna fungerar som rösträknare vid behov. 4. Styrelsens 
verksamhetsberättelse. 5. Revisorernas berättelse. 6. Fastställande av balansräkning. 7. 
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 8. Beslut om fördelning av ev. arvoden och 
ersättningar. 9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår. 10. Val av 
ordförande för en tid av ett år. 11. Val av ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år. 
Ledamöter kan väljas för en tid av ett år för att undvika att hela styrelsen byts ut vid ett 
tillfälle. 12. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år. 13. Val av revisor för en tid av ett 
år. 14. Val av revisorssuppleanter för en tid av ett år. 15. Val av ordförande och ledamöter i 
valberedning för förberedande av samtliga val vid nästa årsmöte. 16. Val av delegater, jämte 
ersättare, till Riksfotostämman samt Västra distriktets årsmöte för en tid av ett år. 17. 
Inkomna motioner. 18. Styrelsens förslag. 19. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och 
budget för kommande verksamhetsår. 20. Information, rapporter, övriga frågor. Dock ej 
beslut i frågor av större vikt. 21. Mötets avslutande.  
 
§ 13 Motioner  
Motion skall vara skriftlig och styrelsen tillhanda senast 1:a februari. Styrelsen skall med 
eget yttrande överlämna motionen till årsmötet (bifogas kallelsen). Endast medlemmar som 
erlagt medlemsavgift för året har motionsrätt.  
 
§ 14 Styrelsen  
Styrelsens uppgift är att sköta det löpande föreningsarbetet i enlighet med föreningens 
stadgar, att sköta bokföring samt att ansvara för föreningsverksamheter gentemot 
medlemmarna. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, samt inom eller utom sig 
sekreterare och kassör, kommittéer och utskott. Protokoll justeras av ordföranden. Kallelse 
till styrelsemöte skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före styrelsemötet samt för 
kännedom tillställas suppleanter, revisorer, valberedning och eventuella 
kommittéordföranden. Kallelse till styrelsemöte svarar ordförande för. Utöver kallelsen skall 
föredragningslista jämte erforderliga handlingar biläggas. Styrelsen sammanträder minst fyra 
gånger årligen eller när så erfordras. Styrelseledamot som ej har möjlighet att närvara vid 
styrelsemöte skall själv kalla suppleant. Suppleant som inte är kallad som ersättare har 
närvarorätt och yttranderätt, men ej rätt att delta i beslut. Styrelsen är beslutsmässig då 
hälften av styrelsens ledamöter är närvarande (inklusive suppleanter). Vid lika röstetal avgör 
ordförandens röst. Vid styrelsemöte äger, efter särskild kallelse av styrelsen, revisor, 



medlem eller annan sakkunnig närvara med yttrande- och förslagsrätt. Styrelsen bör närvara 
vid årsmöte. 
  
§ 15 Verksamhetsår  
Föreningens verksamhetsår är 1/1 - 31/12. Senast den 1/2 skall föreningens räkenskaper, 
protokoll jämte övriga handlingar som anses erforderliga för revisionen, överlämnas till 
revisorerna för granskning.  
 
§ 16 Föreningsbeslut  
För föreningsbeslut erfordras enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som 
ordföranden företräder. Den som erlagt gällande medlemsavgift äger rätt att delta med en 
(1) röst. Fullmakt godtas ej. Vid personval skall sluten omröstning ske om någon så begär.  
 
§ 17 Ändring av stadgar  
For ändring av dessa stadgar erfordras beslut härom vid två på varandra följande möten 
varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Förflyter mindre tid än nittio (90) dagar mellan 
besluten krävs 2/3 majoritet vid det sist hållna mötet.  
 
§ 18 Föreningens upplösning  
Skulle fråga om föreningens upplösning uppstå skall föreningens medlemmar meddelas. 
Beslut om upplösning skall fattas vid två på varandra följande möten, varvid erfordras en 
majoritet av minst 2/3 av de avgivna rösterna. Vid beslut om föreningens upplösning skall 
dess tillgångar fördelas enligt förmånsrätt. Uppkommer därefter överskott skall detta tillfalla 
sammanslutning eller organisation som verkar för utveckling av fotografi och bildkonst i 
Lerums kommun. Beslut om tillgångarnas fördelning skall fattas samtidigt med beslut om 
föreningens upplösning. 


