STADGAR FÖR HÖGANÄS FOTOKLUBB 2011
§1
NAMN OCH ÄNDAMÅL
Föreningens namn är Höganäs Fotoklubb och är en sammanslutning av
fotointresserade som har till ändamål att främja den fotografiska konsten
genom föredrag, bildkritik, diskussioner, tävlingar och utställningar samt andra
åtgärder som kan främja klubbens syfte. Föreningen vill även skapa
förutsättningar för en meningsfull fritid åt föreningens medlemmar i alla åldrar.

§2
FÖRBUNDSTILLHÖRIGHET
Föreningen är ansluten till RIKSFÖRBUNDET SVENSK FOTOGRAFI (RSF), samt
till SKÅNE DISTRIKTET. Klubben är opolitisk.

§3
SÄTE
Föreningen skall ha sitt säte i Höganäs kommun.

§4
FIRMATECKNARE
Förenings firma tecknas av styrelsen eller av styrelsen utsedda personer.

§5
MEDLEMSKAP
Den som delar föreningens målsättning, samt är beredd att följa dessa stadgar,
äger rätt att bli medlem i föreningen. Medlemmar som inte vill rätta sig efter
stadgar och andra bestämmelser och som därigenom anses olämplig att tillhöra
klubben, tilldelas en skriftlig varning av styrelsen. Om inte detta hjälper äger en
enig styrelse rätt att utesluta medlemmen.

§6
MEDLEMSAVGIFT
Medlem erlägger den årsavgift, som blir bestämd av årsmötet.
Medlemsavgiften skall erläggas senast den sista mars för upprätthållande av
medlemskap och uttages på det sätt styrelsen finner lämpligt. Ungdomar upp
till och med 20 år, studerande och familjemedlemmar erhåller medlemskap
med nedsatt avgift enligt årsmötesbeslut. Nya medlemmar erlägger avgiften
vid inträdet. Vid inträde efter den sista juni erlägges reducerad medlemsavgift
enligt årsmötesbeslut. Medlemmar som inte har erlagt medlemsavgift i rätt tid
kan uteslutas av klubben. om inte särskilda skäl föreligger.
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§ 10
STYRELSEN
Styrelsen, som skall bestå av ordförande och ytterligare fyra ordinarie
ledamöter och minst
två suppleanter, skall ta hand om klubbens angelägenheter utan annan
inskränkning än som
föranledes av dessa stadgar eller särskilda klubbeslut.
Ordföranden och suppleanterna väljas av årsmötet för ett år i sänder. Övriga
styrelseledamöter väljs för två år sålunda att två avgå varje år. Styrelsen utser
inom sig vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och kassör. Dessutom
kan styrelsen, om den finner det lämpligt, för särskilda uppgifter, utse
funktionärer, som inte är medlemmar av styrelsen.
Styrelsen är beslutför om minst tre ledamöter, varav minst två ordinarie, är
närvarande och är eniga om beslutet.
Ordföranden skall leda klubbens verksamhet, representera klubben utåt samt
leda förhandlingarna vid styrelsens och klubbens sammanträden.
Vice ordföranden ålägges att vid förfall av ordföranden träda i dennes ställe.
Sekreteraren åläggs att föra protokoll vid klubbens sammanträden, att
ombesörja klubbens skriftväxling att föra anteckningar om klubbens ledamöter
och tillhandahålla revisorerna klubbens protokoll.Vid årsmötet avgiver
sekreteraren eller ordförande efter samråd med övriga styrelseledamöter en
berättelse över klubbens verksamhet under det gångna kalenderåret.
Vice sekreteraren biträder sekreteraren i dennes göromål och vid förfall av
sekreteraren träda
i dennes ställe.
Kassören mottar och redovisar klubbens inkomster, förvaltar dess medel och
verkställer de av
styrelsen godkända utbetalningar samt avlämnar räkenskaperna till revisorerna
snarast möjligt efter årsskiftet för granskning.
Revisor, medlem eller annan sakkunnig, har efter särskild kallelse av styrelsen
rätt att närvara vid
styrelsemöte, med yttrande- och förslagsrätt (ej rösträtt).
Styrelsen skall om möjligt närvara vid årsmötet.

§ 11
TÄVLINGSLEDAREN
Tävlingsledaren samt suppleant för denne, väljes av årsmötet för ett år i sänder.
Tävlingsledaren åligger att emottaga och till juryn översända tävlingsbilder,
upprätta prislista, föra statistik över tävlingarna, uträkna poäng till klubbens
priser samt att inkassera eventuell tävlingsavgift. Tävlingsledaren åligger att
deltaga i styrelsens sammanträden men äger ej rösträtt.

§ 12
REVISION
Klubbens räkenskaper, som löper per kalenderår skall, tillsammans med
protokoll, inventarier etc, granskas av en revisor. Denne samt en suppleant väljs
av klubben vid ordinarie årsmöte för ett år i sänder. Revisionsberättelsen skall
vara styrelsen tillhanda vid årsmötet i januari. Revisorn har rätt att när som
helst oanmäld granska klubbens räkenskaper samt att inventera dess tillgångar
och skulder.
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§7
MÖTEN
Klubben avhåller normalt två ordinarie möten i månaden i tiden 1/1 t.o.m. 30/6
samt 1/9 t.o.m. 31/12.
- Styrelsen eller när minst 10 av föreningens medlemmar finner anledning, kan
kalla till ett extra möte.
Uppgift skall då meddelas om mötets ändamål. Vid extra möte får endast den
fråga behandlas, som angivits i kallelsen.
- Föreningens ordförande, eller av denne utsedd person, inleder samtliga
möten.
- Varje medlem äger en röst. Ingen får rösta genom fullmakt. All röstning är
öppen, om ej annat begäras. Alla frågor avgöras genom enkel majoritet, om ej
annorlunda föreskrives. Ordförandens röst fäller vid lika röstetal utslaget utom
vid sluten omröstning, då lottning skall ske.
- Ledamot av styrelsen får icke delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av
revisorer.

§8
ÅRSMÖTE
På årsmötet, som skall hållas före januari månads utgång, skall följande ärenden
förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av ordförande och sekreterare under mötet.
5. Val av 2 justeringsmän att tillsammans med ordförande justera
årsmötesprotokollet. Samt fungerar som rösträknare vid behov.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Fastsällande av resultat och balansräkning.
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10.Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
11.Val av ordförande för ett år.
12.Val av ordinarie styrelseledamöter för två år.
13.Val av styrelsesuppleanter för ett år.
14.Val av revisorer och revisorsuppleanter för ett år.
15.Val av två personer till valberedning för ett år varav en är sammankallande.
16.Val av tävlingsledare och tävlingsledare suppleant för ett år.
17.Övriga val som årsmötet beslutar.
18.Motioner.
19.Övriga frågor.
20.Mötets avslutning.

§9
MOTIONER
Motion skall vara skriftlig och styrelsen tillhanda senast sex veckor innan
årsmötet. Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet
(bifogas kallelsen). Endast medlemmar som erlagt medlemsavgift för året har
motionsrätt.
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§ 13
VERKSAMHETSÅR
Förenings verksamhetsår är 1/1 – 31/12.
Senast tio (10) dagar innan årsmötet skall föreningens räkenskaper protokoll,
samt övriga handlingar som anses erforderliga för revisionen, överlämnas till
revisorerna för granskning.

§ 14
FÖRENINGSBESLUT
För föreningsbeslut erfordras enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den
mening som ordföranden företräder. Den som erlagt gällande medlemsavgift
har rätt att delta med en (1) röst. Vid personval skall sluten omröstning ske om
någon så begär.

§ 15
ÄNDRING AV STADGAR
Ändring eller komplettering av dessa stadgar kan ske endast av årsmötet och
skall stadfästas på nästföljande ordinarie sammanträde. Förslag därom skall
inlämnas till styrelsen senast vid årsskiftet före årsmötet. För ändring av
stadgarna fordras vid båda tillfällena minst 2/3 majoritet av avgivna röster.

§ 16
FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Beslut om klubbens upplösning skall fattas på ett årsmöte och stadfästas vid
därpå följande ordinarie sammanträde. Vid båda tillfällena erfordras minst 2/3
majoritet av avgivna röster.
Vid beslut om föreningens upplösning skall dess tillgångar fördelas enligt
förmånsrätt. Uppkommer därefter överskott skall detta tillfalla sammanslutning
eller organisation om verkar för fotografins utveckling inom Höganäs kommun
eller Riksförbundet svensk fotografi.

Ovanstående stadgar är godkända på årsmötet den 20 januari 2011
och stadfästa på månadsmöte den 3 februari 2011
HÖGANÄS FOTOKLUBB
Bente Jakobsen
Ordförande

Gunilla Sundström
Sekreterare

Rolf Bogren
Kassör
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