
Stadgar för Tyringe Fotoklubb
reviderade vid årsmötet 2016.

Allmänna bestämmelser.
1§. Ändamål.
Tyringe Fotoklubb, bildad år 1951, har som ändamål att verka för fotografins 
utveckling i Tyringe med omnejd samt utgöra en sammanslutning av personer 
intresserade härav liksom verka för att stimulera ungdomars intresse för fotografi. 
Fotoklubben anordnar fototävlingar, fotoutställningar och utbildning inom fotografi 
för dess medlemmar.

2§. Sammansättning.
Fotoklubben består av de fysiska personer som upptagits som medlemmar i 
klubben.

3§. Beslutande organ.
Fotoklubbens beslutande organ är föreningsmöte och styrelsen. Föreningsmöte 
genomförs som årsmöte och månadsmöte.

4§. Firmateckning.
Fotoklubbens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen äger besluta att firman skall 
tecknas av två styrelseledamöter i förening. Kassören äger teckna firman för 
löpande dagliga utgifter för verksamhetens bedrivande.

5§. Verksamhets- och räkenskapsår.
Fotoklubbens räkenskapsår är kalenderår 1 januari - 31 december.

6§. Stadgetolkning.
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är 
förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte och i brådskande 
fall av månadsmöte.

7§. Stadgeändring.
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av 
närvarande medlemmar. Förslag till stadgeändring får avges av enskild medlem 
såväl som styrelsen.

8§. Upplösning av fotoklubben.
För upplösning av fotoklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av 
medlemmarna. Vid upplösning skall klubbens tillgångar tillkomma annan fotoklubb 
inom Hässleholms kommun eller på sätt årsmötet bestämmer.

Medlemmar.
10§. 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 klubbens ändamål eller intressen.

Uteslutning av medlem får endast ske om han/hon har motarbetat fotoklubbens 
verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.

11§. Utträde.
En medlem som vill utträda ur fotoklubben skall skriftligen anmäla detta till 
styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben. Underlåter medlem att 
betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodag och beviljar inte styrelsen 
anstånd skall han anses ha anmält utträde.

Föreningsmöten.
12§. Föreningsmöte genomförs som årsmöte och månadsmöte.
Årsmöte hålls före februari månads utgång. Styrelsen bestämmer plats och tid 
härför. Månadsmöte äger rum andra onsdagen i varje månad med uppehåll under 
juli och augusti månader.

Kallelse till årsmöte skall ske genom angivande på fotoklubbens hemsida, 
www.tyringefotoklubb.se

Föredragningslista, verksamhetsplan och förvaltningsberättelse, 
revisionsberättelse, valberedningens förslag samt inkomna motioner skall en vecka 
före årsmötet finnas tillgängliga på plats styrelsen bestämmer.

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas vid 
årsmötet.Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före 
årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

13§. Rösträtt.
Rösträtt på årsmöte har medlem som erlagt medlemsavgift och under mötesåret 
fyller lägst 15 år. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

14§. Beslutförhet.
Årsmötet är beslutför med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt 
upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.

15§. Beslut och omröstning.
Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

Beslut sker med enkel majoritet (mer än hälften av avgivna röster), med undantag 
av frågor enligt 7 och 8§§ som kräver kvalificerad majoritet (2/3-delar av avgivna 
röster)

Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller flest avgivna röster. Vid 
lika röstetal avgör lotten.

Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträdes av 
mötesordföranden, om han är röstberättigad. I annat fall avgör lotten.



Beslut bekräftas med klubbslag.

Styrelse och ämbetsmän.
16§. Fotoklubbens styrelse skall bestå av ordförande. sekreterare och kassör. 
Härjämte skall finnas två styrelsesuppleanter. Styrelsen förbereder och förvaltar 
klubbens angelägenheter under verksamhetsåret och fattar beslut härom. 
Styrelsen sammanträder minst två gånger under året på kallelse av ordföranden. 
Ordföranden äger utlysa extra styrelsemöte när så påkallas.

17§. Fotoklubben skall likaså ha erforderliga ämbetsmän för tävlingar, utställningar, 
bildbedömning, utbildningar och arbetskvällar bedömt efter beslutad verksamhet.

18§. Valbar som styrelseledamot och ämbetsman är endast medlem som erlagt 
medlemsavgift och uppnår 15 års ålder under verksamhetsåret.

Valberedning.
19§. Årsmötet utser valberedning att förbereda val av styrelse och ämbetsmän. 
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, varav en är sammankallande. I 
valberedningen får endast en styrelseledamot ingå. Valberedningen skall senast 
två veckor före årsmötet överlämna sina förslag till styrelsen.

Ärenden vid föreningsmöten.
20§.Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1.  Fastställande av röstlängd för mötet.
2.  Fråga om mötet behörigen utlysts.
3.  Fastställande av föredragningslista.
4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5.  Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera      
     mötesprotokollet.
6.  Föredragning 
     a. av styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
     b. resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret
7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste      
     verksamhets/räkenskapsåret.
8.  Fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av överskott  
     resp. underskott i enlighet med balansräkningen.
9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10.  a. Val av klubbens ordförande för en tid av ett år.
       b. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år
       c. Val av ämbetsmän för en tid av ett år.
       d. Val av två revisorer jämt en revisorssuppleant för en tid av ett år
       e. Val av tre ledamöter att ingå i valberedningen, varav en sammankallande.
11. Beslut om medlemsavgift för det innevarande verksamhetsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Anslutning till regionala och/eller nationella fotoorganisationer.
14. Övriga frågor och ärenden.

Extra föreningsmöte.
21§. Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsmöte. Styrelsen är skyldig 



att kalla till extra föreningsmöte när en revisor eller minst  en tiondel av klubbens 
röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och 
innehålla skälen för detta.
När sådan begäran om extra föreningsmöte inkommit skall styrelsen inom två 
veckor kalla till sådant möte att hållas inom en månad från kallelsen. Kallelsen skall 
anslås på klubbens hemsida.

Anslutning till regionala och nationella organisationer.
22§. Fotoklubben skall vara ansluten till de regionala och/eller nationella 
fotoorganisationer som årsmötet bestämmer.

                                                    --------------------------       
Dessa reviderade stadgar för Tyringe Fotoklubb har antagits vid årsmötet den 
13.2.2013 och efterföljande månadsmöte den 13.3.2013. Vid årsmötet den 
10.2.2016 har § 16 reviderats och antagits.


