
STADGAR FÖR ENSKEDE FOTOKLUBB  

Antagna vid extra årsmöte 1 december 2009. Fastställda vid ordinarie årsmöte 2 mars 2010. 

§1 Föreningens namn (firma) 

Föreningens namn är Enskede Fotoklubb.  

§2 Förenings ändamål 

Ändamålet med Enskede Fotoklubb är att väcka, utveckla och bibehålla intresset för fotografi som 

konst samt att utgöra forum för medlemmarna i fotografiska frågor.  

§3 Föreningens säte 

Enskede Fotoklubb har sitt säte i Stockholm.  

§4 Föreningens organisation 

Enskede Fotoklubb är en ideell förening som består av dess medlemmar.  Årsmötet är klubbens 

högsta beslutande organ. Årsmötets beslut och klubbens angelägenheter handläggs av en styrelse. 

§5 Medlemskap  

Var och en som delar klubbens målsättning samt är beredd att följa klubbens stadgar kan av styrelsen 

beviljas medlemskap.  

Styrelsen kan till hedersmedlem utse person, som under lång tid och i hög grad främjat klubbens 

intressen. Beslut om att utse viss person till hedersmedlem fattas av styrelsen på eget initiativ eller 

på förslag av medlem. 

§6 Medlemsavgift 

Ordinarie årsmöte beslutar om medlemsavgift för innevarande verksamhetsår. Medlemsavgift ska 

utan anmodan betalas senast 45 dagar efter årsmötet. Studerande under 25 år betalar nedsatt avgift 

enligt årsmötets beslut.  Medlemsavgiften gäller för tiden fram till och med nästkommande ordinarie 

årsmöte. Medlem som inte inom föreskriven tid betalat medlemsavgiften ska av styrelsen uteslutas 

ur klubben såvida inte särskilda skäl föreligger. 

Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift. 

§7 Samverkan 

Klubben ska vara ansluten till och samverka med de organisationer som årsmötet beslutar om. 

§ 8 Årsmöte och kallelse till årsmöte 

 Ordinarie årsmöte ska hållas före mars månads utgång. 

Extra årsmöte ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Extra årsmöte ska också hållas om revisor 

eller minst en tiondel av samtliga medlemmar skriftligen så begär. 



Styrelsen kallar till årsmöte. Kallelse ska åtföljas av dagordning för mötet och vara medlemmarna 

tillhanda senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra årsmöte. 

Kallelse ska vara skriftlig och sändas till varje medlem vars postadress eller e-postadress är känd. 

Kallelsen bör även publiceras på föreningens hemsida på Internet. 

§ 9 Motioner 

Varje medlem, som i rätt tid betalat av årsmöte fastställda avgifter, kan väcka motion till ordinarie 

årsmöte. Motion ska vara skriftlig och styrelsen tillhanda före januari månads utgång.  

Motioner skall bifogas kallelsen till mötet. Styrelsen skall med eget yttrande föredra motionerna vid 

årsmötet. Styrelsens yttrande över motion skall bifogas kallelsen. 

§10 Ärenden vid ordinarie årsmöte 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3. Fastställande av dagordningen. Övriga frågor anmäls nu! 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

5. Fastställande av röstlängd 

6. Fråga om kallelse behörigen skett 

7. Styrelsens årsredovisning 

8. Revisorernas berättelse 

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen 

10. Beslut med anledning av klubbens vinst eller förlust enligt fastställda resultat- och 

balansräkningar 

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

12. Beslut om förbundstillhörighet och annan samverkan 

13. Styrelsens förslag till budget för innevarande verksamhetsår 

14. Fastställande av medlemsavgifter för innevarande verksamhetsår 

15. Fastställande av arvoden  

16. Val av styrelseledamöter för en tid av två år  

17. Val av ordförande bland styrelsens ledamöter för en tid av ett år 

18. Val av två revisorer för en tid av ett år 

19. Val av två revisorssuppleanter för en tid av ett år 

20. Val av sammankallande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 

21. Styrelsens förslag och inkomna motioner 

22. Övriga frågor 

23. Mötets avslutande 

På ordinarie årsmöte kan beslut fattas endast i ärenden som angivits i med kallelsen utsänd 

dagordning. 

På extra årsmöte kan endast i dagordningen angivna ärenden behandlas. 



§11 Rösträtt, omröstning och beslut på årsmöte 

Varje medlem, som i rätt tid betalat av årsmöte fastställda avgifter, har rösträtt på möte. Röstning 

genom fullmakt är inte tillåten.  

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av 

mötesordföranden. Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller 

vid val av revisorer. 

§12 Protokoll vid årsmöte 

Vid årsmöte skall protokoll föras. Protokollet skall justeras inom 30 dagar efter årsmötet och därefter 

hållas tillgängligt för medlemmarna på lämpligt sätt. 

 § 13 Klubbmöte 

Klubbmöten hålls i regel en gång i månaden under perioden september –juni. Kallelse till klubbmöte 

skall vara medlemmarna tillhanda senast en vecka före klubbmötet. Vid klubbmöte förs inte 

protokoll. 

§14 Styrelsens sammansättning, konstituering och sammanträden  

Klubbens styrelse väljs på ordinarie årsmöte och består av minst fem och högst sju ledamöter.  

Styrelsens ledamöter väljs alternerande för två år. Om helt ny styrelse väljs på årsmötet ska 

mandattiden för hälften av ledamöterna, eller vid udda antal närmast högre antal, vara ett år. 

Ledamot kan väljas om. 

 Bland styrelsens ledamöter utser årsmötet ordförande för ett år. Styrelsen utser inom sig 

sekreterare, kassör samt tävlingsledare. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre ledamöter så begär. 

 § 15 Styrelsebeslut 

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.  

Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden. 

Vid styrelsemöten ska föras protokoll som till riktigheten styrks av ordföranden och ytterligare en 

ledamot.  

§16 Firmatecknare 

Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av två styrelseledamöter i förening, varav en 

skall vara ordförande eller kassör. 

§17 Verksamhetsår, räkenskapsår och årsredovisning 

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med räkenskapsåret och omfattar tiden 1 januari – 31 

december. 



Styrelsen ska senast den 7 februari till revisorerna överlämna sin årsredovisning. Årsredovisningen 

ska innehålla resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse.  

§18 Revisorer 

Årsmötet väljer två revisorer samt två revisorssuppleanter för tiden tills nästa ordinarie årsmöte 

hållits. 

Revisorerna ska granska klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning för det senaste 

räkenskapsåret. Revisorernas berättelse över granskningen ska lämnas till styrelsen senast den 21 

februari . 

Styrelsen ska till ordinarie årsmöte lämna skriftlig förklaring till eventuella anmärkningar av 

revisorerna . 

Styrelsens årsredovisning, revisorernas berättelse och styrelsens förklaring över revisorernas 

anmärkningar ska hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före årsmötet. 

§19 Stadgeändring 

För beslut om stadgeändring krävs likalydande beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett 

ska vara ordinarie årsmöte, och att minst två tredjedelar av de röstande på det senare mötet röstat 

för beslutet. 

§20 Upplösning av klubben 

För beslut om upplösning av Enskede Fotoklubb krävs två tredjedels majoritet av mötesdeltagarna 

vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte. Röstning genom 

fullmakt är inte tillåten. Vid beslut om föreningens upplösning ska samtliga dess handlingar och 

tillgångar överlämnas till någon sammanslutning eller organisation som verkar för främjandet av 

fotografin. 

Beslut om överlämning av handlingar och tillgångar ska fattas, med enkel majoritet, vid samma 

årsmöten som beslutet om föreningens upplösning. 

 

 


