
Stadgar för Fotoklubben Norrköping

Efter ändringar antagna vid årsmötet 2020-02-12

§ 1. Namn

Klubbens namn är Fotoklubben Norrköping.

§ 2. Verksamhet

Fotoklubben Norrköping är en ideell klubb och är verksam i Norrköpings
kommun.

§ 3. Anslutning

Klubben kan vara ansluten till riksomfattande eller regionala sammanslutningar för fotoklubbar.

§ 4. Mål och syfte
Klubbens mål är att utveckla medlemmarnas intresse i fotografering från nybörjare till mer 
avancerat utövande i både analog och digital fotografi.
Detta sker genom kurser, utställningar, tävlingar, utflykter, dokumentationer, juryarbete. 
Gemenskapen är en viktig del i klubbarbetet, vilket ska främja alla människors lika värde.
Klubben är öppen för alla och organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt 
inflytande och ansvarstagande eftersträvas.

§ 5. Oberoende

Klubben är religiöst och politiskt oberoende.

§ 6. Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari – 31 december.

§ 7. Medlemskap

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och betalar fastställd medlemsavgift 
till klubben. Medlem har rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt. Medlem som allvarligt skadar 
klubben kan avstängas av styrelsen. 
Medlemsavgiften ska betalas i förväg. Fortsatt medlemskap ska betalas före 1 februari. Medlem 
som efter två påminnelser inte betalat medlemsavgiften senast 1 april anses ha lämnat klubben.

§ 8. Styrelsen och dess verksamhet

Styrelsen tar tillvara medlemmarnas intressen och verkar för föreningens framåtskridande.
Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och tillgångar.
Styrelsen planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen.
Styrelsen förbereder årsmöte, för medlemsmatrikel och bokföring, ansöker om bidrag, värvar nya 
medlemmar samt verkställer de beslut som fattas på årsmöte.
Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter, varav minst två ordinarie, är närvarande.
Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och ytterligare en eller två ledamöter samt en 
eller två suppleanter. 
Ordinarie styrelseledamöter väljs på en tid av två år med alternerande avgång. Ordförande väljs 
udda år och sekreterare jämna år.



Suppleanten ersätter ordinarie ledamot. Avgår ledamot under mandattiden inträder suppleant i dennes
ställe.

Revisorerna granskar föreningens räkenskaper och förvaltning. De väljs på årsmötet. Valbar är 
person som inte sitter i styrelsen och innehar kunskap för granskningen. Revisor behöver inte vara 
medlem i föreningen.

§ 9. Valberedning

En eller flera medlemmar som väljs på årsmötet för att lägga förslag på personer som ska ingå i 
nästkommande styrelse.

§ 10. Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls under februari månad varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att 
vara behörigt utlyst ska föreningens medlemmar meddelas skriftligen senast 2 veckor i förväg.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Godkännande av dagordning
6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutande verksamhetsåret
8. Ekonomisk berättelse för det avslutande verksamhetsåret
9. Revisorernas berättelse för det avslutande verksamhetsåret
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår
12. Fastställande av medlemsavgifter
13. Val av ordinarie styrelseledamöter för en period av två år samt suppleant/er för ett år.
14. Val av två revisorer växelvis för en period av två år
15. Tillsättande av valberedning
16. Styrelseförslag och inkomna motioner
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

§ 11. Extra årsmöte

Om styrelsen eller revisorerna eller hälften av föreningens medlemmar kräver detta, kallar styrelsen 
till extra årsmöte. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§ 12. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§ 13. Röstetal

Frågor som behandlas på årsmöte, extra årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel majoritet. 
Nedlagda röster räknas inte. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har föreningens 
ordförande utslagsröst.



§ 14. Stadgeändring

Stadgar kan endast ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar 
av antalet röster. Då stadgeändring ska ske, måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till 
mötet. Ändringen av föreningens stadgar om § 4 mål och syfte, § 14 stadgeändringar och § 15
upplösning kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie.

§ 15. Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte.
Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
Föreningen kan inte upplösas så länge som minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till 
verksamhet i enlighet med föreningens syfte och hemort. Hur detta ska ske beslutas på sista 
årsmötet. 

(uppdaterade genom beslut vid årsmötet  2020-02-12)


