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STADGAR	  
	  

För	  den	  ideella	  föreningen	  Fotoklubben	  Zoom	  med	  hemort	  i	  Odensbacken,	  
Örebro	  Kommun.	  Organisationsnummer:	  802475-‐5798.	  
Bildad	  den	  22/3-‐1976.	  
Stadgarna	  senast	  fastställda	  av	  årsmöte	  den	  13	  februari	  2018.	  

	  

“Mål	  och	  inriktning”	  

Föreningens	  ändamål	  är	  att	  utveckla	  och	  främja	  den	  fotografiska	  konsten,	  genom	  
fotografisk	  bild	  söka	  bevara	  kulturen	  i	  samhället	  samt	  skapa	  förutsättningar	  för	  
en	  meningsfull	  fritid.	  
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§	  1	   Ändamål	  

Föreningen	  skall	  arbeta	  för	  att	  främja	  och	  utveckla	  den	  fotografiska	  konsten	  och	  
genom	  fotografisk	  bild	  söka	  bevara	  kulturen	  i	  samhället.	  
Föreningen	  skall	  arbeta	  för	  att	  utveckla	  medlemmarnas	  fotografiska	  kunskaper	  
och	  aktiviteter	  samt	  skapa	  förutsättningar	  för	  en	  meningsfull	  fritid.	  

	  

§	  2	   Tillhörighet	  

Föreningen	  är	  medlem	  i	  Mälardalens	  Fotodistrikt	  och	  Riksförbundet	  Svensk	  
Fotografi.	  

	  

§	  3	   Beslutande	  organ.	  

Föreningens	  beslutande	  organ	  är	  årsmöte,	  extra	  årsmöte	  och	  styrelse.	  

	  

§	  4	   Firmateckning.	  

Föreningens	  firma	  tecknas	  av	  styrelsen	  eller	  av	  styrelsen	  utsedda	  personer.	  

	  

§	  5	   Verksamhetsår.	  

Föreningens	  verksamhetsår	  är	  1.1	  –	  31.12.	  Senast	  den	  15.1	  skall	  föreningens	  
räkenskaper	  föreläggas	  revisorerna	  för	  granskning.	  	  

	  

§	  6	  	   Stadgetolkning.	  	  

Uppstår	  tvekan	  om	  tolkningen	  av	  dessa	  stadgar	  eller	  om	  fall	  förekommer	  som	  
inte	  är	  förutsedda	  i	  stadgarna	  hänskjuts	  frågan	  till	  nästkommande	  årsmöte	  eller	  
avgörs	  i	  trängande	  fall	  av	  styrelsen.	  

	  

§	  7	  	   Stadgeändring.	  

För	  ändring	  av	  dessa	  stadgar	  krävs	  beslut	  av	  årsmötet	  med	  minst	  2/3	  av	  antalet	  
avgivna	  röster.	  
	  
Förslag	  till	  ändringar	  av	  stadgarna	  får	  skriftligen	  avges	  av	  såväl	  medlem	  som	  
styrelsen.	  	  
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§	  8	   Upplösande	  av	  föreningen.	  

För	  upplösning	  av	  föreningen	  krävs	  beslut	  på	  två	  av	  varandra	  följande	  möten	  
varav	  det	  ena	  skall	  vara	  ett	  årsmöte	  varvid	  erfordras	  en	  majoritet	  av	  minst	  2/3	  
av	  de	  angivna	  rösterna.	  
	  
Vid	  beslut	  om	  föreningens	  upplösning	  skall	  dess	  tillgångar	  tillfalla	  
sammanslutning	  eller	  organisation	  som	  arbetar	  för	  fotografins	  utveckling	  inom	  
Örebro	  Kommun.	  
	  
Beslut	  om	  tillgångarnas	  fördelning	  skall	  fattas	  samtidigt	  med	  beslut	  om	  
föreningens	  upplösning.	  

	  

§	  8	  	   Medlemskap.	  	  

Den	  som	  delar	  föreningens	  målsättning	  samt	  är	  beredd	  att	  följa	  dess	  stadgar	  
äger	  rätt	  att	  bli	  medlem	  i	  föreningen.	  	  

	  

§	  9	   Hedersmedlem.	  

Som	  hedersmedlem	  kan	  utses	  sådan	  medlem	  som	  under	  lång	  tid	  på	  ett	  mycket	  
hedrande	  och	  förtjänstfullt	  sätt	  arbetat	  för	  föreningens	  utveckling	  eller	  person	  
som	  på	  annat	  sätt	  gagnat	  föreningen	  på	  ett	  mycket	  hedrande	  sätt.	  Styrelsen	  
utser.	  	  

	  

§	  10	  	   Medlemsavgifter.	  

Medlemsavgiften	  skall	  erläggas	  senast	  två	  månader	  efter	  årsmötet	  för	  att	  
medlemskapet	  skall	  upprätthållas.	  	  

	  

§	  11	  	   Utträde	  ur	  föreningen.	  

Medlem	  som	  vill	  utträda	  ur	  föreningen	  skall	  skriftligen	  anmäla	  detta	  till	  styrelsen	  
och	  anses	  därmed	  omedelbart	  ha	  lämnat	  föreningen.	  
	  
Medlem	  som	  inte	  har	  betalt	  medlemsavgift	  för	  innevarande	  verksamhetsår	  får	  
anses	  ha	  begärt	  sitt	  utträde	  ur	  föreningen.	  Medlemskapet	  upphör	  i	  sådant	  fall	  
genom	  att	  personen	  avförs	  från	  medlemsförteckningen.	  	  
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§	  12	   Uteslutning.	  

Medlem	  får	  inte	  uteslutas	  ur	  föreningen	  av	  annan	  anledning	  än	  att	  denne	  har	  
försummat	  att	  betala	  av	  föreningen	  beslutade	  avgifter,	  motarbetat	  föreningens	  
verksamhet	  eller	  ändamål	  eller	  uppenbarligen	  skadat	  föreningens	  intressen.	  
	  
Fråga	  om	  uteslutning	  får	  inte	  avgöras	  förrän	  medlemmen	  fått	  tillfälle	  att	  yttra	  sig	  
inom	  av	  styrelsen	  angiven	  tid,	  minst	  14	  dagar	  från	  det	  att	  denne	  fått	  ta	  del	  av	  de	  
omständigheter	  som	  föranlett	  att	  medlemskapet	  ifrågasättes.	  
	  
Beslut	  om	  uteslutning	  fattas	  av	  styrelsen.	  	  

	  

§	  13	  	   Möten,	  årsmöten	  och	  extra	  årsmöten.	  

Föreningen	  skall	  ha	  möten	  minst	  8	  gånger	  årligen	  utöver	  årsmöten	  eller	  när	  
styrelsen	  anser	  det	  erforderligt.	  	  
	  
Kallelse	  till	  möten	  och	  årsmöte	  skall	  vara	  medlemmarna	  tillhanda	  senast	  två	  
veckor	  i	  förväg.	  	  
	  
Kallelse	  till	  extra	  årsmöte	  kan	  ske	  på	  styrelsens	  förslag	  eller	  om	  minst	  en	  
femtedel	  av	  föreningens	  medlemmar	  så	  påkallar.	  Extramötet	  får	  endast	  behandla	  
den	  fråga	  som	  föranlett	  dess	  kallande.	  Finner	  revisorerna	  vid	  sin	  löpande	  
granskning	  skäl	  föreligga	  skall	  revisorerna	  uppmana	  styrelsen	  att	  sammankalla	  
extra	  årsmöte.	  Har	  styrelsen	  inom	  fjorton	  dagar	  ej	  efterkommit	  revisorernas	  
uppmaning	  äger	  revisorerna	  rätt	  att	  själva	  kalla	  till	  extra	  årsmöte.	  	  

	  

§	  14	   Föreningsbeslut.	  	  

För	  föreningsbeslut	  erfordras	  enkel	  majoritet.	  Vid	  lika	  förstetal	  gäller	  den	  
mening	  som	  ordförande	  företräder.	  Den	  som	  erlagt	  gällande	  medlemsavgift	  
erhåller	  en	  röst.	  Vid	  val	  skall	  sluten	  omröstning	  ske	  om	  någon	  begär	  det.	  	  

	  

§	  15	   Motioner.	  

Motion	  skall	  vara	  skriftlig	  samt	  styrelsen	  tillhanda	  senast	  den	  31.12.	  
	  
Styrelsen	  skall	  med	  eget	  yttrande	  överlämna	  motionen	  till	  årsmötet.	  
	  
Endast	  medlem	  som	  löst	  medlemsavgift	  året	  före	  årsmötet	  har	  motionsrätt.	  	  
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§	  16	   Ärenden	  vid	  ordinarie	  årsmöte.	  

Vid	  årsmöte	  som	  skall	  hållas	  i	  februari	  månad	  skall	  följande	  behandlas	  och	  
protokollföras:	  
	  
1	   Mötets	  öppnande.	  
2	   Fastställande	  av	  röstlängd.	  
3	   Mötets	  behöriga	  utlysande.	  
4	   Fastställande	  av	  föredragningslista.	  
5	   Val	  av	  ordförande	  och	  sekreterare	  för	  mötet	  samt	  två	  
	  	   justeringsmän	  tillika	  rösträknare.	  
6	   a.	  Styrelsens	  verksamhetsberättelse	  för	  verksamhetsåret.	  
	  	   b.	  Styrelsens	  balans-‐	  och	  resultaträkning	  för	  det	  senaste	  
	  	   räkenskapsåret.	  
7	   Revisorernas	  berättelse	  över	  styrelsens	  förvaltning	  under	  det	  
	  	   senaste	  verksamhets-‐/räkenskapsåret.	  
8	   Frågan	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen.	  
9	   Styrelsens	  förslag	  till	  budget	  för	  innevarande	  år.	  
10	   Fastställande	  av	  medlemsavgifter.	  
11	   Val	  av	  ordförande	  för	  en	  tid	  av	  ett	  år.	  
12	   Val	  av	  två	  ordinarie	  styrelseledarmöter	  för	  en	  tid	  av	  två	  år.	  
13	   Val	  av	  styrelsesuppleanter	  för	  en	  tid	  av	  ett	  år.	  
14	   Val	  av	  två	  revisorer	  för	  en	  tid	  av	  ett	  år.	  
15	   Val	  av	  valberedning	  för	  en	  tid	  av	  ett	  år.	  
16	   Motioner	  och	  propositioner.	  
17	   Mötets	  avslutande.	  	  
	  

§	  17	  	   Styrelsen.	  

Styrelsen	  består	  av	  ordförande	  och	  sex	  ledamöter	  som	  väljes	  växelvis	  för	  två	  år.	  
	  
Styrelsen	  utser	  inom	  sig	  vice	  ordförande,	  sekreterare,	  kassör	  samt	  inom	  eller	  
utom	  sig	  kommittéer	  och	  utskott.	  
	  
Kallelser	  till	  styrelsemöten	  skall	  vara	  styrelsen	  tillhanda	  senast	  en	  vecka	  före	  
mötet	  samt	  för	  kännedom	  till	  suppleanter,	  revisorer,	  valberedning	  och	  ev.	  
kommittéordföranden.	  
Utöver	  kallelse	  skall	  föredragningslista	  jämte	  nödvändiga	  handlingar	  bifogas.	  	  
	  
Styrelsen	  beslutar	  om	  tid	  och	  plats	  för	  årsmötet.	  
	  
Styrelsen	  sammanträder	  minst	  fyra	  gånger	  årligen	  eller	  när	  det	  erfordras.	  
	  
Styrelsen	  är	  beslutmässig	  då	  minst	  hälften	  av	  styrelsens	  ledamöter	  är	  
närvarande.	  	  	  	  	  

	  	  


