Stadgar för Tyresö Fotoklubb
I lydelse efter årsstämman 2015

§ 1 Namn och säte
Föreningens namn är Tyresö Fotoklubb och har sitt säte i Tyresö.
§ 2 Ändamål
Föreningens ändamål skall vara att utveckla och främja den fotografiska konsten i dess olika
tekniska former samt att genom fotografisk bild eller film söka bevara kulturen i kommunen
samtidigt som medlemmarna stimuleras till en meningsfull fritid.
§ 3 Anslutning
Föreningen skall vara ansluten till Riksförbundet Svensk Fotografi eller annan jämförbar
riksorganisation.
§ 4 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning, samt är beredd att följa dess
stadgar. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i
medlemsförteckningen. Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens
möten, medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten. Föreningens medlemsavgift
fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet.
§ 5 Medlemsavgift
Medlemsavgiften, som bestäms vid årsmötet, skall betalas senast under april månad. Tillhör två
eller flera av föreningens medlemmar samma familj medgives familjerabatt. En familjemedlem
erlägger full avgift och var och en av de andra får en, av föreningen bestämd, lägre avgift. Den
som under året fyller högst 18 år, kan på samma sätt erhålla nedsatt avgift.
§ 6 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämna föreningen. Medlem som inte har betalat sin medlemsavgift för
två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.
Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.
§ 7 Uteslutning
Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat
sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall
tas med 2/3 majoritet.
§ 8 Föreningssammanträden
Föreningen skall vanligen sammanträda en gång i månaden under tiden september-maj, dock
minst fyra gånger årligen.

§ 9 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningens årsmöte skall hållas före mars
månads utgång och kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor
före mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta
ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag
skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet. Senast tre veckor
före årsmötet ska föreningens räkenskaper överlämnas till revisorerna för granskning.
§ 10 Obligatoriska ärenden att behandla vid årsmötet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd
Årsmötets behöriga utlysande
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret
Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Val av ordförande
Val av övriga ledamöter
Val av revisor
Val av valberedning
Förslag till verksamhetsplan
Mötets avslutande

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.
§ 11 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.
§ 12 Föreningsbeslut
För föreningens möten gäller att endast närvarande medlemmar har rösträtt. Besluten fattas
med ja eller nej-rop. Vid begäran om votering används handuppräckning. Kan ej beslut nås
genom lika röstetal så bordläggs ärendet tills majoritet kan uppnås.
§ 13 Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt minst 5 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor
och män. Styrelsen utser inom sig kassör och de övriga befattningshavare som behövs.
§ 14 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
§ 15 Styrelsens åligganden
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för
föreningens angelägenheter. Styrelsen ska, inom ramen för dessa stadgar, svara för föreningens
verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger
styrelsen särskilt att:

•
•
•
•
•
•

tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
verkställa av årsmötet fattade beslut
planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
ansvara för och förvalta föreningens medel
tillställa revisorerna räkenskaper och övriga relevanta handlingar
förbereda årsmötet

Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter
har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva
antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga
ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte
ske genom ombud. Vid sammanträdet skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av
mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall
antecknas till protokollet.
§ 16 Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar kräver beslut med 2/3 majoritet på två på varandra följande möten,
varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte.
§ 17 Föreningens upplösande
Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande
möten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader
förflyta.
Beslutas om föreningens upplösning skall dess tillgångar doneras till någon sammanslutning
eller institution som har en målsättning liknande Tyresö Fotoklubbs.

