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Stadgar för Kristinehamns Fotoklubb
Org.nr: 873600-1713
Antagna i Kristinehamn den 29 mars 2017.
Föreningens namn är Kristinehamns Fotoklubb och är en självständig, opolitisk, religiöst obunden, ideell
förening.
Kristinehamns Fotoklubb verkar för en drogfri miljö.
Föreningen har sitt säte i Kristinehamns kommun.
Föreningen bildades 1944.
§ 1. Föreningens ändamål och målsättning
Ändamål
Att verka för fotografikonstens utvecklande och främjande i Kristinehamn med omnejd, amatörer såväl
som professionella, samt att vara en samlingspunkt för fotointresserade.
Föreningens ändamål är även att skapa förutsättningar för och stimulans till fotografiskt bildskapande för
dess medlemmar. liksom verka för att stimulera ungdomars intresse för fotografi. Fotoklubben anordnar
fototävlingar, fotoutställningar, utflykter och utbildning inom fotografi för dess medlemmar.
Målsättning
Klubbens medlemmar ska på egna initiativ, vid behov med samordning från styrelsens sida:
- årligen anordna minst 10 regelbundna medlemsmöten med teman av fotografisk karaktär
- att anordna fotoutflykter
- att informera övriga medlemmarna om aktuella utställningar/tävlingar
- att i god tid informera övriga medlemmarna om aktuella möten/aktiviteter via en kallelse.
Skriftlig via brev, hemsida, facebok eller e-mail. Även telefonledes vid behov
- att bedriva kursverksamhet
- att bedriva verksamheten i egen klubblokal och andra platser som de finner lämpliga
- att bedriva verksamhet som säkerställer klubbens ekonomi utöver medlemsavgiften
Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet.
Varje betalande medlem har rösträtt på årsmötet med en röst. Fullmakter accepteras.
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör och minst
en ordinarie ledamot. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är
beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande.
Föreningen är öppen för alla intresserade som delar föreningens målsättning och är beredda att följa dess
stadgar. Medlemskap erhålles genom inbetalning av medlemsavgiften, årsavgiften, och gäller per
kalenderår. Nedsättning av årsavgift för familjemedlemmar och juniorer kan ske om årsmötet så beslutar.
Hedersmedlemskap avgörs av årsmötet.

§ 2. Samarbetspartners
Föreningen är ansluten till Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar (RSF).

Föreningen är ansluten och samarbetar med Studiefrämjandet.
Föreningen är ansluten och samarbetar med Föreningen Värmlands Fotoklubbar, FVF.
Föreningen är ansluten till FIAP/PSA.
Föreningen samarbetar med Kristinehamns Kommun via skriftligt avtal.
Föreningen samarbetar med övriga fotoklubbar.
§ 3. Sammankomster
Föreningen har i regel två sammankomster i månaden under tiden januari - maj, september – november, en
gång per månad i juni, augusti och december.
En av dessa sammankomster skall ha en fastställ programpunkt.
Utöver dessa så arrangeras ”klubbkvällar” och andra arrangemang av och efter medlemmarnas önskemål.
§ 4. Organisation, styrelse, räkenskaper
Organisation

Styrelse

Ex.

Naturfotogrupp

Dokumentärfotogrupp

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot

Uppdrag

Styrelse
Styrelsen är, då årsmötet ej är samlat, föreningens beslutande organ.
Styrelsen skall minst bestå av ordförande, sekreterare och kassör, samt minst 1 ledamot.
Antalet övriga uppdragsansvariga avgörs av årsmötet i samband med val till dessa poster.
Styrelsen fördelar posterna ordförande, sekreterare, samt kassör inom sig.
Styrelsen ansvarar för att övriga befogade uppdrag inom föreningen blir tillsatta genom egna beslut
eller via Fotogrupperna.
För att styrelsen skall vara beslutsmässig måste minst hälften av ledamöterna vara närvarande.
Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet.
För beslut i föreningen erfordras enkel majoritet, om ej annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal
gäller den mening som företräds av ordföranden.
Ordföranden justerar styrelsemötesprotokollen. Vid styrelsemöte äger (efter särskild kallelse av styrelsen)
revisorer, medlem eller annan sakkunnig person rätt att närvara, men endast med yttrande- och
förslagsrätt. Styrelsen äger rätt att adjungera en person som styrelseledamot under innevarande
verksamhetsår. Styrelsen skall närvara vid årsmötet.
Arvoden till styrelsen eller övriga ledamöter/uppdrag utgår efter beslut på årsmötet,
Styrelsen är ansvarig för den tid den är vald, som regel från årsmöte till årsmöte.
Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens
arbete samt representera föreningen i olika sammanhang. Detta innebär att ha rätt att skriva under olika
typer av kontrakt och avtal i föreningens namn.
Styrelsen har möjlighet att besluta om huruvida föreningen ska starta en ny verksamhet.

Styrelsen skall svara för att föreningens administrativa åtagande som inte är hänskjutna till respektive
Fotogrupp.
Styrelsen skall bistå respektive Fotogrupp med administrativ hjälp om behov finns.
Styrelsen är ansvariga för drift och uppdatering av föreningens sociala medier, hemsida, facebook.
Fotogrupp
Fotogrupp kan bildas av medlemmar som har intresse av speciellt område inom fotografin och som faller
inom föreningens ändamål.
Fotogrupperna är helt självstyrande grupper som driver och administrerar sin egen verksamhet, såsom
planering, genomförande och uppföljning. Stöd kan lämnas i förekommande fall från styrelsen.
Räkenskaper
Kristinehamns Fotoklubbs verksamhet och räkenskaper sammanfaller med kalenderår.
Kassören skall föra räkenskaper för verksamhetsåret.
Räkenskaper och Verksamhetsberättelse skall i god tid före årsmötet föreläggas revisorerna för
granskning.
Föreningens ekonomi och redovisning sker via bankgiro, kassa och bokföring.
Firmateckning
Fotoklubbens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen utser inom sig, vilken utöver kassören, som är
firmatecknare. Kassören äger rätt att teckna firman för löpande dagliga utgifter för verksamhetens
bedrivande.
§ 5. Årsmöte
Årsmöte skall hållas senast februari månads utgång. Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna
tillhanda senast två veckor före årsmötet, och följande obligatoriska ärenden skall förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2. Val av två justeringsmän att justera årsmötets protokoll.
3. Styrelsens verksamhetsberättelse jämte revisorernas berättelse.
4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
5. Val av minst fyra (4) styrelseledamöter.
6. Val av två revisorer.
7. Fastställande av årsavgift för nästa år.
8. Övriga ärenden.
Styrelsen ansvarar för att övriga befogade uppdrag inom föreningen blir tillsatta genom egna beslut
eller via Aktivitetsgrupperna.
§ 6. Årsavgift
Årsavgiften som fastställes för ett år i sänder, skall betalas senast den 31 december för medlem som
önskar fortsatt medlemskap i föreningen. Nya medlemmar erlägger årsavgiften vid inträdet. Om två eller
flera medlemmar av samma familj tillhör föreningen, medges sådan nedsättning av deras avgifter att
endast en av dem erlägger full årsavgift, medan var och en av de övriga erlägger den lägre avgiften som
föreningen bestämmer.
Ungdom som under året fyller högst 25 år och studerande kan på samma sätt som familjemedlemmar
erhålla samma nedsatta avgift.
Den som begär medlemskap i klubben kan tillgodoräkna sig, under året, erlagd årsavgift i annan
RSF-klubb.
Årsavgiften kan uppdelas på två olika betalningar, 31 december och 1 augusti.
§ 7. Medlemskap, inträde och upphörande
Medlemskap, inträde

Den som delar föreningens målsättning, samt är bered att följa dess stadgar och erlägga beslutade avgifter,
äger rätt att bli medlem i föreningen.
Nya medlemmar ansluts till föreningen efter anmälan till styrelsen.
Medlemskap i fotoklubben beviljas av styrelsen eller av den/dem som styrelsen överlämnat
beslutanderätten till. Vid inträde som medlem i fotoklubben skall medlemmen erlägga av årsmötet
beslutad medlemsavgift.
Medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger eller om det kan antas att sökanden kommer att
motarbeta föreningens ändamål och intressen.
Till hedersmedlem kan kallas person, som aktivt arbetat och varit mån om föreningen och dess
verksamhet.
Hedersmedlem föreslås av styrelsen och kallas av ordinarie årsmöte. Hedersmedlem är befriad från
årsavgift.
Medlemskap upphör, då medlem så begär.
Medlemskap innebär fritt nyttjande av föreningens klubblokal och inköpt utrustning.
Uteslutning m.m. av medlem
Uteslutning av medlem får endast ske om han/hon har motarbetat fotoklubbens verksamhet eller ändamål
eller uppenbarligen skadat klubbens intressen
Medlem som inte rättar sig efter föreningens stadgar eller av styrelsen lagligen och stadgeenligt fattade
beslut eller resterar för avgifter till föreningen eller motarbetar föreningens intressen och beslut, må
uteslutas ur föreningen.
Uteslutning beslutas av styrelsen men bör ske i samråd med övriga medlemmar. Uteslutning gäller per
omgående. Den uteslutne skall meddelas skyndsamt och skriftligen med angivet skäl för uteslutningen.
Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen, äger ej rätt att få resterande del av medlemsavgiften som
inbetalats till föreningen, förutom depositionsavgifter.
Medlem som efter ordinarie inbetalningsanmaning och en påminnelse inte betalat medlemsavgiften, stryks
den 31 mars ur medlemsregistret.
§ 8. Ändring/tillägg av stadgar
Ändring eller tillägg till dessa stadgar sker om beslut härom fattas på två, på varandra följande, möten
varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Beslut om ändring av eller tillägg till stadgarna vinner giltighet
endast om förslaget biträds av minst 2/3 av röstetalet på respektive möte
§ 9. Föreningens upphörande
Skulle fråga uppstå om klubbens upplösning skall meddelande tillställas medlemmarna och anledningen
till detta. Beslut om upplösning skall fattas vid två på varandra följande möten, varvid erfordras en
majoritet av minst 2/3 av de avgivna rösterna.
Beslutas om upplösning av klubben skall tillgångarna doneras till sammanslutning eller institution som
arbetar för fotografins utveckling.
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