
 
 

Stadgar för Kungsbacka Fotoklubb  
antagna årsmöte 2023-02-08 

 
§ 1 

Kungsbacka Fotoklubb, nedan kallad fotoklubben, är en ideell förening med säte i Kungsbacka 
kommun. Fotoklubben är ansluten till RSF (Riksförbundet Svensk Fotografi) och VSF (Västra 
Sveriges Fotoklubbar). 
 

§ 2 
Fotoklubben har som ändamål att vara ett forum för fotointresserade personer. I fotoklubben 
utvecklar vi tillsammans det fotografiska kunnandet både tekniskt och bildmässigt. Behandling 
av personuppgifter, medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla 
personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med 
Dataskyddsförordningen, GDPR. 
 

§ 3 
Fotoklubbens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av en ordförande och minst 
fyra ordinarie styrelseledamöter. Ordförande väljs för ett år i sänder, övriga styrelseledamöter 
för två år. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstning får ej ske genom ombud. 
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsen är ej beslutsmässig om inte 
minst tre ledamöter deltagit i beslutet. Styrelsen får utse adjungerad ledamot, denne har ej 
rösträtt men efter beslut kan ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning 
inom styrelsen. 
 

§ 4 
Fotoklubbens firma tecknas av styrelsen eller av styrelsen utsedd person. Föreningens 
beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. Föreningens verksamhets- och 
räkenskapsår är kalenderår. 
 

§ 5 
Den som delar fotoklubbens målsättning, samt är beredd att följa dess stadgar och beslut, äger 
rätt att bli medlem i klubben. Medlem som inte följer fotoklubbens stadgar och ordningsregler 
kan uteslutas efter beslut i styrelsen. 
 

§ 6 
Hedersmedlem utses vid klubbens årsmöte. Den som på ett förtjänstfullt sätt gagnat 
fotoklubben kan komma ifråga. Förslag på hedersmedlem kan lämnas av envar och skall 
skriftligen ställas till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Tillstyrker styrelsen förslaget 
skall det föreläggas på årsmötet, som genom omröstning har att ta ställning till styrelsens 
förslag. För att styrelsens förslag skall vara antaget krävs 2/3 majoritet. Hedersmedlem är 
befriad från medlemsavgift. 
 

§ 7 
Fotoklubben skall avhålla minst fyra medlemsmöten per år, varav ett är ordinarie årsmöte. 
Kallelsen till medlemsmötet skall vara medlemmarna tillhanda minst en vecka innan mötet. 
 

§ 8 
Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet skall vara 
medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötet. Extra årsmöte kan hållas på styrelsens 



förslag eller om minst 10 av klubbens medlemmar påtalar det. Extra årsmöte får enbart 
behandla de frågor som påkallat mötet. Såväl styrelse som medlemmar får avge förslag att 
behandlas av årsmöte. Motion från medlem skall vara styrelsen tillhands senast fyra veckor före 
årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget som skall finnas 
tillgängligt tillsammans med övriga årsmöteshandlingar. För ändring av dessa stadgar krävs 
beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara 
årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen 
avges av såväl medlem som styrelsen.  
 

§ 9 
På årsmötet skall följande ärenden behandlas; 

1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande och sekreterare samt 2 justeringsmän tillika rösträknare för 

årsmötet 
3. Fråga om mötets behöriga utlysande 
4. Styrelsens verksamhetsberättelse 
5. Revisorernas berättelse 
6. Fastställande av resultat- och balansräkning 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
8. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår 
9. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår 
10. Val av ordförande för ett år 
11. Val av minst 2 ledamöter för 2 år 
12. Val av 2 revisorer samt en revisorssuppleant för 1 år 
13. Val av valberedning för 1 år 
14. Val av deltagare till Riksfotostämman samt Västra Sveriges Fotoklubbars årsmöte 

för 1 år. Styrelsen ges mandat att utse deltagare till stämman och årsmötet för 1 år 
15. Inkomna motioner 
16. Styrelsens förslag på verksamhet för det kommande verksamhetsåret 
17. Övriga frågor 
18. Mötets avslutande 

 
§ 10 

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Medlemsavgiften skall vara betald tidigast den 1 januari 
eller senast den 31 mars det år avgiften avser. Medlem som inte betalat inom föreskriven tid 
meddelas att medlemskapet upphört och om inte medlemsavgiften betalas in omgående. Ny 
medlem, som går med i klubben efter den 1 juli, betalar 50 % av årsavgiften för innevarande år. 
 

§ 11 
Fotoklubbens styrelse sammanträder minst fyra gånger årligen eller när så erfordras. Det 
åligger ordförande att kalla till styrelsemötet. Kallelse skall vara styrelsemedlem tillhanda senast 
1 vecka före mötet.  
 

§ 12 
För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en 
månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I 
beslut om upplösning av föreningen skall också framgå att föreningens tillgångar skall skänkas 
till välgörande ändamål till etablerad välgörenhetsorganisation. 
  


