Stadgar för Härnösands Fotoklubb
Stagar antagna vid föreningens årsmöte 2016-02-09

§1
Namn
Föreningens namn är Härnösands Fotoklubb.
Föreningen får i tal och skrift tecknas Härnösands FK.
§2
Ändamål
Härnösands Fotoklubb är en självständig, opolitisk, religiöst obunden ideell förening för fotointresserade i
Härnösand med omnejd.
Syftet med Härnösands Fotoklubb är att på olika sätt entusiasmera och inspirera medlemmarna inom fotografi
och vara en samlingsplats oavsett nivå på kunskap (amatörer såväl som professionella) och verka för att fler ska
bli intresserade av fotografering.
Föreningens målsättning är att vara en mötesplats där man under trivsamma förhållanden kan utbyta
erfarenheter och kunskap med varandra - för att kunna utvecklas och behålla intresset för fotografering - samt
erbjuda de anslutna medlemmarna möjlighet att visa sina bilder för andra genom utställningar och
bildvisningar.
Föreningens mål är att anordna sammankomster för medlemmarna med teman av fotografisk karaktär och
ordna fotoutflykter samt värna om den fotografiska gemenskapen.
§3
Säte
Föreningen skall ha sitt säte i Härnösands kommun.
§4
Förbundstillhörighet
Föreningen ska vara ansluten till RIKSFÖRBUNDET SVENSK FOTOGRAFI, Sveriges Fotoklubbar (RSF).
§5
Styrelsen och dess uppgifter
Styrelsen är - då årsmötet ej är samlat - föreningens beslutande organ. Styrelsen består av ordförande och fyra
stycken ordinarie styrelseledamöter samt en styrelsesuppleant. Ordförande väljs av årsmötet. Styrelsen utser
inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Det är önskvärt om det utses utställnings-, utflykts, och hemsidesansvarig. Om dessa funktioner inte kan utses
kan övriga medlemmar tillfrågas. De ansvariga har skyldighet att närvara vid styrelsemöten om styrelsen
önskar detta.
Styrelsen har till uppgift att företräda föreningen, bevaka dess intressen och förvalta verksamheten, fatta
beslut i frågor som inte regleras av stadgarna samt verkställa av årsmötet fattade beslut, sköta och redovisa
föreningens ekonomiska angelägenheter inför årsmötet.
Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 ledamöter är närvarande. Besluten fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.
Är endast minsta antal närvarande ska samtliga vara eniga vid ett beslut.
Kallelse till styrelsemöte svarar ordförande för i samråd med sekreteraren och skall vara styrelsen tillhanda
senast 1 vecka före mötet. Styrelsen ska hålla minst 2 protokollförda sammanträden per år.
Vid styrelsemöte äger, efter särskild kallelse av styrelsen revisor, medlem eller annan sakkunnig närvara med
yttrande- och förslagsrätt. (dock ej rösträtt) Styrelsen ska närvara vid årsmötet. Arvoden till styrelsen utgår ej.
§6
Firmatecknare
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Föreningen firma tecknas av två styrelseledamöter – två i förening.

§7
Medlemskap
Föreningen består av årligen betalande medlemmar och stödmedlemmar. Nya medlemmar antas av styrelsen.
Den som delar klubbens målsättning och syfte samt är beredd att följa dess stadgar har rätt att bli medlem i
klubben. Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Medlemskortet är
personligt och får ej överlåtas till person utanför klubben.
§8
Verksamhetsår
Föreningen verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Kassören ska föra räkenskaper som tillsammans med
verksamhetsberättelsen och protokoll överlämnas till revisorn för granskning senast den 15 januari
§9
Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en revisor, som väljs på årsmötet.
Revisorerna ska senast den 15/2 avge sin revisionsberättelse.
§ 10
Årsmöte och medlemsaktiviteter
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före mars månads utgång på tid
och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse med möteshandlingar ska vara medlemmarna tillhanda
senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast 7 dagar före extra årsmöte.
Föreningen har utöver årsmötet, minst 2 medlemssammankomster. Program för dessa sammankomster
beslutas av styrelsen.
§ 11
Ärenden vid årsmöte
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Mötets öppnande.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt.
Godkännande av dagordning.
Styrelsens verksamhetsberättelse.
Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
Fastställande av balansräkning.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
Fastställande av ev. verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
Val av ordförande för en tid av ett år.
Val av två ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år (två styrelseledamöter väljs vartannat år).
Val av en styrelsesuppleant för en tid av ett år.
Val av en revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år.
Val av valberedning bestående av minst två medlemmar för ett år, varav en sammankallande.
Val av representant och suppleant till Riksfotostämman.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Övriga frågor.
Mötets avslutande.

Beslut i frågor av ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas, om det inte funnits
med i kallelsen till mötet. Ärende, som är avsett att upptas till behandling på årsmötet, ska vara styrelsen
tillhanda senast åtta dagar dessförinnan.
Val av styrelse och revisor sker med bifallsrop eller om så begärs, efter omröstning (votering).
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Styrelsen äger inte rätt att delta i val av revisor och revisorssuppleant, eller i frågan om ansvarsfrihet för
styrelsen. Valberedning har i uppdrag att föreslå kandidater till nästkommande årsmöte.
§12
Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/5 av
föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska det framgå det
eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöten får endast de ärenden som
angivits i kallelsen behandlas.
§13
Motioner
Motion ska vara skriftlig och vara lämnad till styrelsen fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska med eget
yttrande överlämna motionen till årsmötet (skickas med kallelsen). Endast medlemmar som betalat sin
medlemsavgift för året har rätt att lämna in en motion.
§ 14
Beslut, omröstning och beslutsmässighet
För föreningsbeslut krävs enkel majoritet (dvs. flest antal röster vinner), vid lika röstetal gäller den mening som
ordföranden företräder. Den som betalat full medlemsavgift har rätt att delta med en (1) röst. (dock inte
familje-, stödmedlem eller medlem under 18år). Röstning med fullmakt är inte tillåten.
§15
Medlemsavgift
Medlemsavgift uttas på det sätt styrelsen finner lämpligt. Medlemsavgift ska betalas senast en (1) månad efter
årsmötet för upprätthållande av medlemskap. Stödmedlemmar, medlem som fyller högst 18 år under året och
familjemedlemmar erhåller medlemskap med halv årsavgift. Nya medlemmar betalar avgiften vid inträdet. Vid
inträde efter den 30 augusti betalas halv medlemsavgift. Medlem som inte betalat sin medlemsavgift i rätt tid
kan uteslutas av styrelsen, om inte särskilda skäl föreligger.
§ 16
Ändring av stadgar
För ändring av dessa stadgar krävs beslut om detta vid två på varandra följande möten varav minst ett ska vara
ordinarie årsmöte. Förflyter mindre tid än nittio (90) dagar mellan besluten krävs 2/3 majoritet vid det sist
hållna mötet.

§ 17
Allmänna bestämmelser
Medlem äger inte rätt att utan styrelsens medgivande representera fotoklubben.
Medlem, som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen meddela detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem skall före utträdet ha fullgjort sina förpliktelser till föreningen.
Medlem som uppsåtligen bryter mot dessa stadgar, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen men äger i sådant
fall rätt att vid föreningens nästföljande allmänna sammankomst söka ändring i styrelsens beslut. Medlem får
inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter,
motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
§ 18
Föreningens upplösning
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster, på två på
varandra följande möten. Skulle fråga om föreningens upplösning uppstå ska klubbens medlemmar meddelas.
Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar tillfalla sammanslutning eller organisation som verkar för
amatörfotografins utveckling - helst inom Härnösands Kommun. Beslut om tillgångarnas fördelning ska fattas
samtidigt med beslut om klubbens upplösning
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