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Förslag till nya stadgar för Kristinehamns 
Fotoklubb 2019-01-20 

Organisationsnummer: 873600-1713 

 

§1 Föreningens namn och riksförbund 

Föreningens namn är Kristinehamns Fotoklubb och är ansluten till 

Riksförbundet Svensk Fotografi. 

 

§2 Föreningens säte 

Kristinehamns fotoklubb ska ha sitt säte i Kristinehamns kommun. 

 

§3 Verksamhetsår 

Verksamhetsåret är detsamma som kalenderår och löper från 1 januari till 31 december 

 

§4 Syfte och mål 

Kristinehamns Fotoklubbs syfte är att verka för fotografikonstens utveckling och spridning, samt vara en 

samlingspunkt för fotointresserade amatörer och professionella. 

Kristinehamns Fotoklubb är en ideell, politisk och religiöst obunden förening för fotointresserade. 

Klubbens mål är att: 

- Anordna regelbundna medlemsträffar med teman av fotografisk karaktär. 

- Anordna fotoutflykter. 

- Värna om den enskilde fotografens utveckling. 

- Värna om den fotografiska gemenskapen. 

 

§5 Medlemskap 

Klubben är öppen för alla som har ett fotointresse. 

Varje medlem förbinder sig att följa föreningens stadgar. 

Medlemskap erhålls genom inbetalning av årsmötet fastställd medlemsavgift och gäller kalenderårsvis.  

Föreningen har speciell avgift för medlemmar under 25 och/eller studerande, även familjerabatt för 

medlemmar inom samma hushåll. Dessa avgifter bestäms på årsmötet för nästkommande år. 
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§6 Medlemsavgift 

Medlemsavgiften ska betalas in till föreningens bankgiro eller swishkonto innan februari månads utgång. 

Görs ej detta trots påminnelse från styrelsen upphör medlemskapet vid mars månads utgång, och eventuellt 

utkvitterade nycklar och dyl. ska återlämnas snarast till utsedd kontaktperson. 

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller ordningsregler, kan efter beslut av styrelsen, uteslutas 

efter att först ha fått en varning. Medlemsavgiften återbetalas ej i sådana fall. 

 

§7 Årsmötet 

Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas innan februari månads utgång.   

Följande punkter måste avhandlas på årsmötet 

• Var av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

• Val av två justeringsmän för årsmötets och tillika rösträknare. 

• Fråga om mötets behöriga utlysande 

• Styrelsens verksamhetsberättelse för det gånga verksamhetsåret, innefattande den ekonomiska 

situationen samt revisorernas berättelse. 

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

• Val av ordförande, och minst två ledarmöter 

• Val av två revisorer  

• Val av valberedning 

• Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande år. 

 

§8 Rösträtt 

Varje närvarande medlem på årsmötet äger en rösträtt. Fullmakt gäller inte för ej närvarande medlem. 

 

§9 Styrelsen och firmatecknare. 

Styrelsen företräder föreningen och beslutar på klubbens vägnar och ska verkställa de beslut som fattas av 

årsmötet. Styrelsen sköter om klubbens ekonomi och för räkenskaper. 

Föreningens styrelse skall minst bestå 3 ledamöter med följande uppdrag. 

• Ordförande – Väljs av årsmötet. 

• Kassör – Väljs inom styrelsen av årsmötet valda ledarmöter. 

• Sekreterare – Väljs inom styrelsen av årsmötet valda ledarmöter. 

 

Styrelsen utser även medlemmar för de olika ansvarsområdena som styrelsen finner nödvändigt. Tex. 

Tävlingsledare, kalenderkommitténs ordförande, utställningsansvarig osv.  

Föreningens firma tecknas av klubbens ordförande och kassör var för sig. 

 

§10 Hedersmedlem 

Styrelsen kan till årsmötet lämna förslag på medlem som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för 

klubbens och fotografins utveckling, samt ställt upp i av klubben anordnade projekt och andra aktiviteter. 

Hedersmedlemskapat innebär bibehållna förmåner med befrielse från årsavgiften.  
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§11 Stadgeförändring 

Ändrig av stadgarna kan endast ske på ordinarie årsmöte, varvid det erfordras 2/3 dels majoritet av 

närvarandes medlemmars röster. 

 

§12 Föreningens upplösning 

Skulle fråga om föreningens upplösning uppstå så skall föreningens medlemmar informeras. För beslut om 

föreningens upplösning krävs 2/3 dels majoritet av närvarande medlemmar. Fullmakt gäller ej. Skulle 

Kristinehamns Fotoklubb av någon anledning upphöra så skänks klubbens tillgångar och material till en 

likvärdig verksamhet. Förslag för detta ska tas fram av styrelsen och beslutas i samband med att beslutet om 

föreningens upphörande tas.  


