
STADGAR EDS FOTOKLUBB 
 

§1 Ändamål 
Främja fotointresset  
Ge medlemmarna möjlighet att utveckla fotokunnandet genom utbildning, 
temakvällar mm 
Möjlighet till utbyte med andra fotoföreningar 
Ska vara religiöst och partipolitiskt obunden 
 

§2 Säte  
Säte och hemvist skall vara Ed  
 

§3 Medlemskap 
Medlemskap är öppet för alla som betalar fastställd medlemsavgift och 
godkänner klubbens stadgar. 
Medlemsavgiften bestäms av årsmötet, och skall betalas snarast efter årsmötet. 
Endast medlemmar i klubben äger rösträtt vid årsmötet. 
 

§4 Uteslutning 
Medlem som inte följer klubbens stadgar eller som skadar klubbens anseende, 
kan efter förslag av styrelsen på årsmötet uteslutas ur klubben. Ärendet avgörs 
genom omröstning av vid årsmötet närvarande medlemmar. Medlem kan inte 
föreslås för uteslutning utan att ha informerats och beretts tillfälle avge förklaring. 
 

§5 Styrelsen 
Klubbens angelägenheter handhas, i enlighet med dessa stadgar och fattade 
beslut, av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, kassör, och två övriga 
ledamöter. Samt tre styrelsesuppleanter vilka väljs på ett år 
Ordförande och kassör väljs vid årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och 
Sekreterare.  
Ordföranden väljs för två år. Övriga ledamöter väljs för två år med växelvis avgång för halva antalet. 
Kassör och ordförande skall inte avgå vid samma tillfälle 
Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som 
ordföranden biträder. 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden med minst 4 möten per år. 
Varje styrelsemöte skall protokollföras. 
Styrelsen skall upprätta verksamhetsberättelse och redogörelse för räkenskaper 
och förvaltning inför varje årsmöte. 
 

§6 Revisorer 
För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning skall årsmötet utse två 
revisorer jämte en suppleant (väljs på ett år). Revisorerna är skyldiga att 
granska klubbens räkenskaper och förvaltning samt avge berättelse däröver till 
klubbens årsmöte. Finns skäl till anmärkning skall revisorerna begära förklaring 
från styrelsen innan anmärkningen medtages i berättelsen. 
Revisorerna har rätt att när som helst ta del av handlingar som rör klubbens 
verksamhet och förvaltning. 
 

§7 Valbarhet 
Valbar till ledamot av klubbens styrelse är varje fullvärdig medlem i klubben. 

 
§8 Valberedning 

Årsmötet utser valberedning bestående av minst två ledamöter. Dessa skall, 
med beaktande av dessa stadgar, bereda och till nästkommande årsmöte avge 
förslag till styrelseledamöter, revisorer och revisorsuppleant. 
 



 
 
 

§9 Årsmöte 
Klubbens årsmöte hålls före mars månads utgång. Kallelse skall av styrelsen 
läggas ut på hemsidan till medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet. På dagordningen skall upptas: 

1. Godkännande om kallelsens utsändande skett enligt stagarna  

2. Dagordningens godkännande 

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

4. Val av justerare för mötet att jämte ordförande justera protokollet 

5. Styrelsen årsberättelse och revisionsberättelse 

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

7. Val av ordförande 

8. Val av kassör 

9. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

10. Val av firmatecknare 

11. Val av två revisorer och en suppleant för dessa 

12. Val av valberedning 

13. Övriga val  

14. Övriga ärenden som skriftligen anmälts till styrelsen 

15. Bestämma medlemsavgiften 

 
§10 Val 

Val sker med öppen röstning såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika 
röstetal skiljer lottning. 
 

§11 Beslut 
Årsmötet fattar beslut med enkel majoritet. 
 

§12 Verksamhetsår 
Verksamhetsåret utgörs av kalenderår. Kassaböcker och protokoll skall vara 
tillgängliga för revisorerna senast 1 månad före årsmöte. 
 

§13 Klubbmöte 
Klubbmöte förutom årsmöte hålls minst 2 gånger per år. 
 

§14 Motioner 
Motioner skall vara styrelsen tillhanda minst 1 månad före årsmötet. 
 

§14 Stadgeändring 
Stadgeändringsförslag meddelas i kallelse till årsmötet. Förslag till 
stadgeändring skickas skriftligen till styrelsen minst 1 månad före årsmötet. 
Stadgarna kan endast ändras vid årsmötet. 
 

§15 Upplösning av klubben 
Klubben kan inte upplösas så länge åtta personer är villiga att upprätthålla dess verksamhet. 
Beslut om upplösning av klubben är giltigt först då det godkänts av två på 
varandra följande möten varav det ena skall vara årsmöte och det andra ett extra årsmöte som inte får följa tidigare 
än en månad efter ordinarie årsmöte. 
För beslut om upplösning krävs tre fjärdedels majoritet. Vid första beslut om upplösning skall två likvidatorer utses.  
De väljs med två tredjedels majoritet. 
Likvidatorerna skall avlämna redovisning och förslag till åtgärder till andra klubbmötet. 
Vid upplösning av klubben skall inventarier och likvida medel finansierade av ABF återgå till ABFs ägo. 
Efter att eventuella lånegivare har tagit del, skall pengar och inventarier tillhörande klubben doneras till välgörande 
eller stödjande ändamål som bestäms i förväg.  


